
                                                   Летопис(децембар) 

4.децембар –Окружно такмичење у стоном тенису у Нишу 

Последњи месец у овој календарској години почео је са успехом ученица наше школе.Јана 

Адамовић и Софија Станишић 4.децембра учествовале су на Окружном такмичењу у стоном 

тенису,одржаном у Нишу. Освојиле су друго место  на овом такмичењу,у конкуренцији 

дублова.Честитамо! 

 



17.децембар –Додела награда најбољим спортистима општине Алексинац у 2019-ој години 

 Резултат вишегодишњег успеха на такмичењима у  стоном тенису  је  награда за најбољег 

спортисту ,као потврда континуираног и преданог рада у  нашој школи.Ученица наше школе Јана 

Адамовић,добила је награду за најбољег спортисту у категорији  до 12 година.Награду додељује 

Општина Алексинац у сарадњи са Савезом за школски спорт Алексинац ,а проглашење и додела 

награда  одржана је 17.децембра у Дому културе у Алексинцу. 

 

 



19.децембар – Израда новогодишњих честитки и украса 

Празнична атмосфера  употпуњена је израдом новогодишњих честитки и украса.У оквиру  

предмета Грађанско васпитање ,наставница Ивана Илић  са ученицима виших разреда у 

Суботинцу правила је новогодишње честитке и украсе.Ученици су својим новогодишњим 

украсима оплеменили учионице и хол школе и тиме учинили  пријатнијим  радни амбијент , за све 

ученике и посетиоце наше школе. 



 



25.децембар – Завршница пројекта „ У здравом телу ,здрав дух“ 

     Пројекат „ У здравом телу,здрав дух“ трајао је од септембра до децембра.У њему су 

учествовали наставници  Марина Миленковић,Ивана Илић,Јелена Петровић, Марија 

Мадић,Александра Стојковић,Душан Милетић,Бојан Младеновић, Дејан Илић  као и учитељице 

Весна Живадиновић и Анита Аранђеловић.Сви они били су обједињени пројектом „У здравом 

телу,здрав дух“,који је окупио велики број ученика.Учетељице су  са својим ученицима израдили  

воће и поврће од пластелина,које су  презентовали на изложби.Указале су ученицима на потребу 

стицања здравих навика у изхрани.Наставници  информатике заједно са ученицима радили су на 

програмирању микробита,који су искористили за израду педометра – мерача броја корака.На 

часовима биологије израђена је пирамида изхране,која је имала за  циљ упознавање ученика са 

здравом изхраном.Затим је уследила практична примена наученог.Најпре је уследила практична 

примена микробита на часу физичког васпитања, кроз употребу педометра.Дакле,од здраве 

изхране, њене примене и важности у изхрани ,све до броја калорија,које уносимо и начину  

њиховог сагоревања.Завршница овог пројекта била је 25. децембра,на којој су поред изложбе и 

приредбе ,ученици   правили  здраве напитке и оброке и конзумирали исте. 







 

 

 

 


