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СЕПТЕМБАР



1.9.2021.

• Почетак школске 2021/2022. године и први наставни дан у матичној школи и ИО Доња 

Бадања, Горња Бадања, Трбосиље и Горња Сипуља. Наставу ће ове године похађати 71 ученик, 

од тога 40 ученика у издвојеним одељењима. Број запослених у овој школској години је 41.

• Ове школске године ученици су распоређени у 13 одељења (матична школа и издвојена 

одељења). Настава у вишим разредима се одвија у 8 одељења: у Текеришу (од 5. до 8. разреда), 

ИО Доња Бадања (5, 6 и 8. разред), ИО Горња Бадања (8. разред). У нижим разредима настава 

се одвија у 6 одељења: у неподељеном одељењу у матичној школи у Текеришу (комбинација 

ученика 1, 2, 3. и 4. разреда), у ИО Трбосиље (комбинација ученика 1. и 3. разреда), у ИО Д. 

Бадања (чисто одељење ученика 3. разреда и комбинација ученика 1. и 2. разреда), ИО Г. 

Бадања (неподељено одељење, комбинација ученика 1, 2, 3. и 4. разреда) и ИО Г.Сипуља 

(комбинација ученика 1. и 4. разреда).



На сајту школе истакнуте су препоруке за превенцију 

Ковид – 19 у школској средини



ПРОЈЕКАТ „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“

• Ученици школе у Текеришу и Доњој Бадањи поред 

редовне наставе имају могућност да време у школи 

проведу на занимљив начин у складу са 

интересовањима, а наставници и стручни сарадници 

прилику да покажу креативност и нове идеје које ће 

унапредити наставни процес.



Активности у оквиру обогаћеног 

једносменског рада



Семинар "Одговоран однос према здрављу"

• Педагог школе Марија Поповић похађала је обуку 

"Одговоран однос према здрављу" и 13.9.2021. на седници 

Наставничког већа одржала приказ и упознала учитеље и 

наставнике са садржајем обуке. У вези са поменутом темом 

реализоване су разне активности са ученицима током 

септембра.



Крос РТС-а

• У петак, 17. септембра 2021. године у матичној школи у 

Текеришу и свим издвојеним одељењима одржан је крос 

РТС-а. Велики број ученика из свих одељења су са својим 

разредним старешинама и предметним наставницима 

учествовали у тркама које су организоване на школским 

теренима. Онима који су били најбољи додељене су и 

дипломе.



Крос РТС-а



Такмичења:

Освојена диплома на општинском такмичењу у стоном тенису

• Ученици 7. разреда учествовали су на општинском 

такмичењу у у стоном тенису у пратњи наставника 

Александара Ристановића. Такмичење је одржано у среду, 29. 

септембра 2021. у ОШ "Свети Сава" у Липничком Шору. 

Ученици су освојили ТРЕЋЕ место - екипно за девојчице и 

уз то имали лепо такмичарско искуство. 



Општинско такмичење у стоном тенису



Обележен Европски дан језика

• У издвојеном одељењу Горња Бадања на часу руског језика у 8. разреду обележен је Европски дан језика. 



Ротари клуб поклонио је дрон нашој школи

• Ротари клуб из Лознице даровао је дронове за свих 14 основних школа 
са територије града, а свечано уручење директорима школа уприличено 
је у петак у Вуковој спомен-школи у Тршићу. Ова хуманитарна акција 
реализује се на основу меморандума „За лепшу школу”, који је 
иницирао Ротари дистрикт Србије и Црне Горе и потписао га са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Захваљујемо се на поклону који ће помоћи у савладавању 
програмских језика „скреч“ и „пајтон“, који су предвиђени наставним 
планом и програмом информатике за ученике петог и шестог разреда.



ОКТОБАР



4. октобар - Светски дан заштите животиња

• Поводом 4. октобра, Светског дана заштите животиња, чланови 

еколошке секције коју чине ученици петог, шестог и осмог разреда у 

Доњој Бадањи, заједно са наставницом биологије Братиславом Добрић, 

обележили су овај међународни датум . На часу је владала радна, 

позитивна, креативна и истраживачка атмосфера коју је пратило 

предавање наставника на тему очувања биодиверзитета животиња, а 

потом су ученици заједно урадили наставни пано на тему Угрожене 

животињске врсте.



4. октобар - Светски дан заштите животиња



ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

• Манифестација "Дечија недеља" одржава се сваке године у месецу 

октобру у циљу побољшања положаја детета у Србији.

• Овогодишња Дечија недеља обележена је у матичној школи и свим 

издвојеним одељењима од 4. до 10. октобра 2021. године  са ученицима 

од првог до четвртог разреда под следећим слоганом:                    

"ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ" 



Обележена је низом успешно спроведених активности у којима 

су учествовали ученици од 1. до 4. разреда заједно са 

учитељима и у сарадњи са родитељима.



Активности које су реализоване у нашој школи 

поводом обележавања Дечије недеље су:

• ПОНЕДЕЉАК “Свако има право на љубав и разумевање”

• УТОРАК “Дан поезије Љубивоја Ршумовића и др. песника  за децу”

• СРЕДА “Дете је чигра, воли да се игра”

• ЧЕТВРТАК “Усрећимо планету креативношћу и маштом”

• ПЕТАК “Певај, плеши и радуј се са нама”



ТЕКЕРИШ



ИО ТРБОСИЉЕ



ИО ГОРЊА СИПУЉА



ИО ГОРЊА БАДАЊА



ИО ДОЊА БАДАЊА



Пројектна настава

• У оквиру пројектне наставе, ученици млађих разреда матичне 

школе у Текеришу и издвојених одељења у Горњој и Доњој 

Бадањи су обрадили неколико тема и истакли своју 

креативност. Теме које су ученици обрађивали су: "Уметност 

рециклаже", "Чувамо здравље-ја против пандемије", "Јесења 

трпеза-занимације воћне декорације" и "Моја права и 

одговорности".



Пројектна настава



НОВЕМБАР



Јесен може бити занимљива и лепа

• У ИО Трбосиље предшколци и ученици 1. и 3. разреда уживали су у игри са јесењим лишћем.



Ученицима 1. разреда подељен "Пажљивко"

• Ученици 1. разреда добили су на поклон од града Лознице књигу "Пажљивкова 

правила у саобраћају". Аутор књиге је Агенција за безбедност саобраћаја а прваци ће у 

њој моћи да пронађу све што треба да знају о исправном и безбедном понашању у 

саобраћају.



Одржан тематски дан у ИО Доња Бадања

• У уторак, 16.11.2021. у ИО Доња Бадања учитељица Миланка Игњатовић у 
одељењу 3/3 одржала је тематски дан: "Упознајмо друге народе-кроз свет 
знања и вештине". Ученицима се изузетно допао овакав начин рада, били су 
активни и веома заинтересовани за рад. Кроз наставу српског језика, 
математике и ликовне културе ученици су ширили своја знања о свету 
Индијанаца. Читали су текстове, попуњавали припремљене наставне листиће, 
читали индијанске изреке, слушали музику, правили украсне предмете од 
различитих материјала- наруквице и перјанице за главу украс Индијанаца. На 
крају дана  такмичили су се кроз квиз знања на ову тему. Часу су 
присуствовале: наставница енглеског језика и педагог школе.



Тематски дан у ИО Доња Бадања



Наши ученици на општинском такмичењу 

"Брзином до звезда"

• У уторак, 9.11.2021. по први пут одржано је општинско такмичење 

"Брзином до звезда" у СЦ Лагатор у Лозници. Учествовало је и 7 

ученика 3. разреда из наше школе у пратњи учитељице Миланке 

Игњатовић. Ученици су време провели у лепом дружењу и забави.



"Увек смета тета Цигарета"

• Ученици 3/3 завршили су пројекат под називом "Увек смета тета Цигарета".



ДЕЦЕМБАР



У издвојеном одељењу Горња Бадања  обележено 

200 година од рођења Достојевског.



Биоскоп поново ради у нашој школи

• Ученици трећег разреда издвојеног одељења у Доњој Бадањи су 

завршили пројекат "Биоскоп поново ради у нашој школи". На 

репертоару је био филм "Винету".



Експеримент у настави

• Ученици трећег разреда издвојеног одељења у Доњој Бадањи су кроз 

извођење експеримента обновили наставну јединицу из Природе и 

друштва-Кружење воде у природи.



Обележено 60 година од доделе Нобелове 

награде Иви Андрићу

• 10. децембра час српског језика и књижевности у одељењу 7/1 био је 

посвећен обележавању 60 година од доделе Нобелове награде за 

књижевност Иви Андрићу. Ученици су прво погледали кратак видео 

запис уручења награде Андрићу у Стокхолму, а затим прочитали његов 

говор "О причи и причању" и заједно са наставницом анализирали 

значења, идеје и поруке које он садржи. Ученици су потом, претходно 

се припремивши за задатак, направили пано на који су поставили 

цитате из дела Иве Андрића.



Обележено 60 година од доделе Нобелове 

награде Иви Андрићу



Нови рачунари на поклон нашој школи

• Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је нашој 
школи нове рачунаре и штампаче за опремање рачунарских кабинета. Опрему 
је 19.11.2021. из ШУ Ваљево преузела директорица школе. На овај начин су 
дотрајали и неисправни рачунари и штампачи замењени новим. Тако ће ОШ 
"Степа Степановић" поред савремено опремљене дигиталне учионице у 
Текеришу добити још две нове дигиталне учионице у Горњој и Доњој 
Бадањи.

• Ове учионице допринеће да савремени дигитални садржаји буду 
приступачнији ученицима и више заступљени у настави свих предмета.



Нови рачунари на поклон нашој школи
Текериш и ИО Доња Бадања –дигитална учионица



Одржани тематски дани у децембру

• У децембру реализовано је неколико тематских дана у разредној 

настави.

• У одељењу I/III-4 у ИО Трбосиље одржан је тематски дан под називом 

"Зима стиже, празници све ближе" у сарадњи учитељице Оливере 

Панић и наставнице енглеског језика Милене Јаковљевић-Антић.



ИО Трбосиље – тематски дан



Текериш – тематски дан

• У матичној школи у неподељеном одељењу I, II, III, IV-1 учитељица 

Јелена Васиљевић и наставник енглеског језика Бранко Вилотић 

одржали су тематски дан под називом "Зимски празници".



ИО Горња Бадања – тематски дан

• У ИО Горња Бадања ученици неподељеног одељења I, II, III, IV-2 заједно са својом  

учитељицом Бранком Марковић одржали су тематски дан на крају првог полугодишта 

под називом "Новогодишње чаролије". Фотографије погледајте у наставку.


