
Школска година 2021/22. 



2. 

 Наша школа се налази у Степановићеву.  

 Степановићево је насеље у Србији, у општини Нови Сад, у Јужнобачком 

округу. Према попису из 2011. било је 2021 становника. 

Место је основано 1920—1924. године. Мирно, мало место 

идеално за породице са децом.  

 Степановићево је удаљено 25 km од Новог Сада. 
Повезано је са Новим Садом аутобуском линијом ГСП-а 43, 
као и, преко приватних превозника, са Врбасом, Кулом, 
Србобраном... Кроз место пролази железничка пруга. 
 Место поседује сву потребну инфраструктуру за 
неометан живот савременог грађанина.  
 У Степановићеву постоји фудбалски клуб 
"Омладинац", који је члан Подручне лиге Новог Сада. У 
месту је активан и џудо клуб "Омладинац". Активности 
реализује и фолклорно удружење "Степино коло". 
 Ту је и државни вртић, дом здравља, апотеке, продавнице, библиотека.... 

 

Дана 14. сњптембра је одржано светско школско 

првенство ,,Школаријада" у Београду. Наш ученик Вељко 

Милановић је, у веома тешкој конкуренцији, окитио нашу 



3. 

 Европски дан језика обележава се 26. септембра сваке године. Ми смо 
га обележили једним језичким путовањем 18. септембра. Биле су 
организоване разне језичке игре, загонетке, задатке, а највреднији су добили 
и поклончиће. 

 У циљу обележавања Европске недеље мобилности и Светског дана без 
аутомобила, у среду 22. септембра 2021. године је одржана манифестација доделе 
бицикала ученицима основних и средњих школа која су донирала друштвено 
одговорне компаније. 
 Наша ученица, Милица Цветковић присуствовала овој манифестацији и том 
приликом јој је уручен поклон.  
Визија Града је да се у наредном периоду број бициклиста на улицама Града Новог 
Сада повећа и да бицикли у наредним годинама у великој мери замене коришћење 
аутомобила. Бицикли представљају симбол одрживог транспорта, имају позитиван 
утицај на животну средину, квалитет ваздуха, здравље људи и представљају извор 
позитивних економских, друштвених и социјаних ефеката. 

 У циљу побољшања квалитета ваздуха и смањења негативног утицаја на 
животну средину, као и указивања грађанима на неопходност избора чистијих видова 
саобраћаја и подстицања коришћења бицикла као еколошки прихватљивог превозног 
средства, Нови Сад је, као први град у Србији, издвојио средства за пружање подршке 
грађанима за набавку бицикла.  

 Друштвено одговорне компаније су препознале важност подстицања младих 
генарција да се окрену еколошки прихватљивим видовима транспорта и желећи да 
оставе дугорочан и одржив траг у својој заједници у 2021. години су одлучиле да 
награде ученике основних и средњих шлола који се у својој генерацији највише 
истакли у учењу, владању и постигнутим резултатима. 

 Вреднујући учење, труд, рад и залагање, промовишући здрав 
живот на овај начин шаље се недвосмислена порука младим 
генерацијама, са жељом да ће бити подстакнути на активан рад и праве 
вредности. 



4. 

 

 Представљен је програм „ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ“ а наш ученик Вељко Милановић је 
овогодишњи промотер.  
 Саветница градоначелника Новог Сада 
Љиљана Коковић присуствовала је конференцији за 
новинаре на којој је представљен програм 
манифестације „Дечија недеља“ која ће бити 
одржана од 4. до 10. октобра 2021. године. 
 Овогодишњи слоган „Дете је дете, да га 
волите и разумете“ а програм реализује Удружење 
„Живот као инспирација“ уз подршку Града Новог 
Сада.  
Координаторка пројекта Љиљана Маширевић је с 
поносом истакла да је овогодишњи промотер 
„Дечије недеље“ млади џудиста Вељко Милановић, 

ученик осмог разреда из Степановићева. 

МИСЛИМ, ДАКЛЕ ПОСТОЈИМ!!!  
 Прикључили смо се обележавању Светског дана 
интелигенције, пријавом на конкурс који је организовала МЕНСА. 
Организоване активности су реализоване на часовима 
математике са ученицима од петог до осмог разреда. 
 Ученици су у пријатној атмосфери решавали мозгалице, 
загонетке, асоцијације, математичке логичке проблеме и на крају 
кроз забаву понешто научили. 

 Како су ученици изразили задовољство и заинтересованост за овај вид 
"МОЗГАЊА" реализоваћемо наставак, имате ли ви неку питалицу за нас? 



5. 

 5. октобра је у нашој школи, у оквиру  Дечке недеље, одржано предавање 

''Једнаки у ненасиљу''- 

15. октобар 

 Светска недеља математике. И ове године смо се прикључили и уживали. 
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 Црвени крст Новог Сада је захваљујући подршци Градске управе за здравство 
Града Новог Сада, 20. и 21. октобра 2021. године, почео реализацију пројекта - Обука 
деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи, у основној школи 
„Алекса Шантић“ у Степановићеву. 
 Дводневном обуком, у трајању од 12 наставних часова, обухваћени су ученици 
виших разреда основношколског узраста а планирана је реализација у још четири 
новосадске основне школе. 
 Реализатори овог пројекта су: Никола Поповић, лиценцирани предавач прве 
помоћи, Тања Дрмић, инструктор реалистичког приказа повреда, оболења и стања, уз 
координацију Дејана Вучковића, стручног сарадника. 

Пристижу нове захвалнице, дипломе, похвалнице... 
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 Светски дан детета или Међународни дан детета је 
годишњи међународни догађај који се слави 20. новембра. 
 Установљен је од стране Генералне скупштине 
Уједињених нација 1954. године са циљем да се у свим 
државама слави истог дана. 
 Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и 
разумевање међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се 
обележава и да би се скренула пажња јавности на обавезе 
друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се 

деца суочавају. 

 Настављамо и даље са рециклажом и свакодневно спроводимо активности, 
између осталог и у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 
 у школској 2021/2022. години. Позивамо суграђане да се придруже. 
Захваљујемо се свима који редовно доприносе акцији.  
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 Ђаци прваци из целе Србије су у исто време 25. 

фебруара засадили дрво у својим школслким двориштима. 

Посађене саднице белог бора биће део детињства ових 

малишана, и генерација које долазе. 

 Наши ученици су били део овог 

пројекта и уживали су, а пинешто и 

научили. 

 Још мало да се хвалимо 

успесима наших ђака Наша Дуња 

осим што је вредан и посвећен 

ђак и активна на такмичењима, 

веома је успешна и на спортским 

активностима. Првенство 

Војводине, Бач, златна медаља из 

каратеа. Још једна потврда да се 

уз добру организацију, темељан и 

континуиран рад све може.  



9. 

14. март 

 За нас је данас посебан дан, покренули смо један од два 
3Д штампача, да тестирамо и успешно одштампали пробни 
модел. Са несрпљењем чекамо нове радне задатке и пројекте 
које ћемо уз помоћ њега лакше, брже, занимљивије и успешније 
реализовати.  
Средства која смо добили, након што нам је одобрен пројекат на 
који смо конкурисали, уложили смо у модернизацију кабинета 
куповином најмодернијих рачунара и опреме, као и опремање 
учионице. Наши ученици ће уживти у раду, а имаће могућност да 
уче на најсавременије технолошки опремљеном кабинету. 

 

 Светски дан шума обележава се 21. марта. Обележавамо га сваке године 

разним активностима, а ове у оквиру пројекта за зеленије школе Војводине посадили 

смо ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ Сваки разред посадио је по једно дрво у дворишту уз 

асистенцију и сарадњу стручних лица Градског зеленила.  
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 Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Тај дан се у нашој 

школи, већ традиционално, облачимо у плаво и реализујемо бројне активности. 

Трудимо се да сваке године буде едукативно али другачије од претходних и веома 

уживамо  

 Тим за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања деце наше 

школе је у сарадњи са Центром за несталу и злостављану децу у просторијама школе 

организовао предавање за децу и родитеље. 

 Тема предавања је била безбедност на интернету ''Тијанин клик'', а о њој је 

говорио Игор Јурић, оснивач Фондације Тијана Јурић. 
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 3. јуна у холу Покрајинске владе, данас су координаторке 

програма "За чистије и зеленије школе у Војводини", Славица Јевић и 

Карић Александра, који смо успешно реализовали те на основу тога 

ушли у листу награђених школа, присуствовале свечаној додели награда. 

 Још једна у низу акција, у оквиру ЗЕЛЕНЕ НЕДЕЉЕ, успешно реализована. 
Рециклирамо и здраво се хранимо. 



 

12. 

"..... Čije noge danas nikuda ne žure,  
one što su jedva stigle do mature.  
Neka nas ne rastave godine što dolaze,  
samo prve ljubavi nikada ne prolaze!  
Lažu koji kažu da školu ne vole 

najlepši je život bio ispred škole ..."  

Крај.... Није крај, већ почетак новог раздобља у коме вам, драги наши осмаци, 

желимо пуно среће и испуњење свих зацртаних циљева. Искористите максимално 

све вешине које сте стекли у протеклих осам година, користите и паметно 

употребите сва стечена знања, савете послушајте, пре свега будите свесни својих 

вредности и останите добри људи.  


