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Почела је школа... 

Школска 2012/2013.година за запослене у Ст ерији започела је конститутивном 

седницом Наставничког већа 30. 8. 2012, на којој су наставници разредне и 

предметне наставе, директор, педагог и психолог школе усвојили све годишње 

планове и програме  рада школе, њених органа и тела. Тако је настава могла да 

почне у понедељак, 3. 9. 2012. године, и то црвеном (непарном) сменом пре 

подне, у 7. 30 h. Међусмена је започела у 11.15 h, а плава (парна) смена по подне, 

у 12.00 h. Тог понедељка часови су били скраћени на 35 минута, а велики одмор 

на 10, у обе смене. Почело се тзв. нултим часом, тј. часом Одељењске заједнице, 

када је сваки учитељ, односно одељењски старешина, своје одељење упознао са 

распоредом часова и учионица, са годишњим календаром за ову школску годину 

и ученицима поделио пристигле уџбенике. 

        Ове школске године Ст ерија поносно броји 1215 ученика, а „подмлађена“ 

је генерацијом првака у пет одељења, три класичне и два одељења целодневне 

наставе, са укупно 139 првака.  Наша школа се овог септембра увећала и за нова 

33 ђака, пристигла из других школа. За тако бројне ђаке ове школске године 

задужени су: 40 учитеља, 46 наставника, 4 стручна сарадника (педагог, 

психолог, логопед и библиотекар), техничко особље, а за све њих заједно – 

руководство школе.  

Свечани пријем првака одржао се истог понедељка, у 17.30 h, а пред окупљеним 

поносним и радосним родитељима, бакама и декама, учитељима и ђацима 

изведена је приредба. Наступили су: хор ученика V/3 одељења, ученица Јелена 

Драпшин из V/1  балетском тачком, ученице одељења V/1 Софија Јовановић и 

Уна Калања рециталом, као и оркестар блок-флаута ученика III/5. Након 

приредбе, учитељи су своје прваке и њихове родитеље одвели до будућих 

учионица где су се боље упознали и одржали први заједнички час. Сви прваци 

су ове године од Града Београда на поклон добили „коферче“ са неопходним 

прибором за школу. Најављено је и фотографисање у наредних неколико дана. 

У прва три наставна дана прве недеље, у свим одељењима млађе и старије 

наставе, одељењске старешине су одржале Родитељске састанке. На састанцима 

су изабрани представници родитеља за Савет родитеља за ову школску годину 

(из сваког одељења по један) и подељени су, за почетак, потпуно нови комплети 



бесплатних уџбеника који су стигли у школу у августу, а предвиђено је да 

касније стоје у школи, у новим ормарићима. 

Одржани су и часови Одељењских заједница на којима су ученици предлагали, 

гласали и, заједно са својим одељењским старешинама, изабрали представнике 

одељења за Ученички парламент, за школску 2012/2013.годину, као и 

руководство одељења (председник, благајник, дисциплиничар), а поново су 

„заживеле“ и Дисциплинске свеске у свим одељењима, на радост наставника и 

учитеља, али не и баш свих ђака. 

Распоредом су утврђена обавезна дежурства наставника за време великог и 

малих одмора, као и пред почетак часова. Дежурни наставници биће опет ту, са 

својим ђацима кад звони, у великом дворишту и на главном улазу, у малом 

дворишту на улазу за ученике, на првом и другом спрату у ходницима. У главном 

холу, на улазу, одмах поред радника обезбеђења, дежураће ученици, почевши од 

осмака, преко седмака, све до ученика шестог разреда, редом према индексу 

одељења. Камере су на старим местима и беспрекорно „надгледају“ као и до 

сада, а ученицима су поновљена правила понашања у школи, у школском 

дворишту, за време часова и за време одмора, правила облачења, као и правила 

и правци кретања у школским ходицима, и све то како бисмо што безбедније и 

мирније проводили заједничко време у школи. Тим поводом, већ првих 

наставних дана, учионице је „обишла“ Књига обавештења, којом нас је директор 

поздравио и подсетио нас све, без изузетка, да је школа наша друга кућа, и да ће 

нас чувати као што ми чувамо њу, сами себе и једни друге. 

Одређен је износ од 50,00 динара за Црвени крст, који ће благајници одељења 

прикупити овог месеца, а ове школске године задужења и активности Црвеног 

крста поверени су учитељици Данијели Маниташевић. 

Учитељи и наставници одредили су термине Иницијалних тестова за све 

разреде, утврдили распоред контролних и писмених вежби, и других видова 

провере знања, за прво полугодиште. 

Договорени су и термини тзв.Отворених врата свих учитеља и наставника, и 

истакнути су у Зборници, такође и улазном холу школе, као и часови допунске 

наставе у старијим разредима, по предметима. 

Тако је веома успешно и радно протекла прва недеља септембра и нове школске 

године. 



  

  

Захукт ава се... 

         Већ почетком друге недеље почеле су озбиљне ствари: 10. 9. 2012. год. 

одржао се први састанак Савета родитеља на коме су договорене текуће, али 

важне ствари за почетак нове школске године. 

Дана 13. 9. 2012. одржана је прва Седница Наставничког већа на којој су 

изложени и усвојени Извештаји - о успеху и постигнућима протекле школске 

2011/2012. годинe и о раду Директора школе у тој школској години. Такође су 

се усвојили распореди контролних и писмених задатака, предложени од 

учитеља и наставника, и започели су први договори око припрема прославе 

Дана школе. 

Исте вечери одржан је састанак Управног одбора школе ради подношења и 

усвајања поменутих Извештаја из прошле школске године. 

Поново 17. 9. 2012. одржао  се други састанак Савета родитеља. 

Али, није радно било само за учитеље и наставнике, родитеље и руководство 

школе. Ученици млађих разреда почели су са традиционалним изложбама 

одељења у својим учионицама, уређујући паное на тему „Поново смо заједно“, 

и покренули опет ликовне и литерарне активности у својим одељењима. 

За ученике трећег разреда спроведен је физијатријски преглед у сали за 

физичко, у школи (преглед кичме и стопала), а почели су и редовни 

систематски прегледи у Дому здравља, као и редовна вакцинација ученика. 

Подељени су стартни бројеви у свим одељењима за добротворну хуманитарну 

„Трку за срећније детињство“, по симболичној цени од 50, 00 дин. (у 

организацији Црвеног крста), која ће се традиционално одржати на Ушћу. 

          У школу је стигла понуда за Математички лист ( за ученике 3. и 4. разреда) 

од 700, 00 дин. као годишња претплата. 

Свим ученицима понуђена је могућност осигурања код Осигуравајуће куће 

„Delta Generale“, по цени од 300, 00 дин. на годишњем нивоу.      



Међу ученицима седмог и осмог разреда започета је идентификација 

талентованих ученика у различитим областима (природне, техничке, друштвене 

науке, на пољу уметности и спорта), а предлажу их предметни наставници и 

одељењске старешине. Прву селекцију врши психолог школе, па се ученици 

даље упућују у Регионални центар за таленте. 

        Стварно се „захуктало“... 

Дана 20. септембра педагог и психолог одржале су Родитељски састанак за 

родитеље првака „Кад ваше дете пође у школу“, о припреми и адаптацији 

ученика на први разред и школу. Одзив родитеља био је велики. 

       Од септембра је настављена активност ученика II – VIII разреда „Читалачка 

значка“ коју води библиотекарка Зорица Царевић. 

У школској библиотеци током октобра месеца постављена је продајна изложба 

Издавачке куће „Пчелица“, где ученици и запослени могу да купе интересантне 

књиге школске и домаће лектире, али и друге наслове белетристике, образовне, 

забавне и лепе књижевности по повољним (сајамским) ценама. 

       Савет родитеља још једном је поклонио поверење Агенцији за обезбеђење 

„Добергард“ и одлучио да нас и ове године „чувају“ Златко, Сима и Пера, као и 

неколико претходних година. А ту је и ове године наш исти школски полицајац 

Жигић. Обезбеђење ће ученици моћи да плаћају у 3 месечне рате (пуна цена је 

2200, 00 дин), а породице које имају више ђака у Ст ерији ће плаћати за друго, 

млађе дете умањен износ - 50% од пуне цене, а за треће дете 25%. 

Током целог октобра трајао је наградни Ликовни и Литерарни конкурс „За 

сунчану јесен живота“ у организацији Црвеног крста. 

        Прву недељу октобра, Међународну дечију недељу, у нашој школи 

обележели су  ученици свих узраста, учешћем и многобројним активностима у 

организацији „Пријатеља деце Новог Београда“. Група учитеља и наставника 

повела је ученике 4. октобра у Центар „Сава“ на промоцију наше школе пред 

другим новобеоградским основним и средњим школама. Тамо смо имали 

запажени штанд на коме су ученици млађих разреда изложили радове керамике, 

батика, венецијанске маске, таписерије... Алекса Гојковић VII/2 имао је своју 

прву ликовну изложбу, чија је поставка пребачена у ходнике и службене 

просторије школе, а пуштана је и видео презентација школе (аутор учитељица 



Маријана Вељић). Исте вечери, на Свечаној приредби у Центру „Сава“, наступали 

су наши „трећаци“- фрулаши, које је припремила учитељица Светлана 

Веселић,  и КУД „Шумадија 05“.  

Сутрадан, 5.октобра, у школи се одржао Пријем првака у „Дечији 

савез“,  представљањем одељења првог разреда. Уводни говор одржала је 

учитељица Биљана Сташевић, било је неколико музичких нумера и рецитација, 

а све то пред родитељима, ученицима и учитељима школе. 

Током Међународне дечије недеље у школи су одржани турнири у фудбалу и 

између две ватре за ученике млађих разреда. Постављени су панои у свим 

школским ходницима, који су разноврсним садржајима обележили ову Дечију 

недељу у Ст ерији. 

      Октобар је настављен у том спортском духу, па су Рукометни клуб „Нови 

Београд“ и Џудо клуб „Партизан“ имали презентацију спорта за ученике млађих 

разреда. Такође, студенти Медицинског факултета су 11.октобра у одељењима 

I/3, II/4 и II/5 одржали јавни час физичког васпитања: Вежбања. 

Јавни час народне традиције одржала је и учитељица Жељка Попов-Шешум у 

одељењу III/1, под називом „Пекара“. 

      Посетили смо и „Kids fest“ у Дому синдиката, 19. октобра, у оквиру Недеље 

дечијег филма, где су млађи ученици гледали филм „ Краљ пингвина“, а 

ученици старијих разреда  „Рат дугмића“.  Ученике су водили педагог и 

неколико наставника и учитеља. 

       Наша школа прикључила се пројекту „Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу“ за ученике седмог и осмог разреда који су, такође, 

узели учешће у радионицама пројекта (24 радионице за седми разред и 31 

радионица за осми). Тим поводом, психолог Нада Станков је одржала 

родитељске састанке за родитеље осмака на тему: Свет рада и свет занимања. 

Родитељима је представљен овај пројекат у који се школа ове године укључила 

да би својим ученицима помогла да се успешно определе и упишу у средње 

школе. Ове радионице одржаваће се сваке среде у међусмени, а водиће их 

педагог Сузана Плавањац (за седмаке) и психолог Нада Станков (за осмаке). 



Настављени су, и током читавог овог месеца, систематски прегледи у Дому 

здравља, у овом полугодишту предвиђени само за ученике црвене (непарне) 

смене. 

          У октобру смо имали част да угостимо пријатеље из Словеније, из 

Метлике, наставнике и ученике ОШ „Метлика“, као и из Вршца и Велике Греде, 

наставнике и ученике ОШ „Јован Стерија Поповић“, који су дошли да са нама 

прославе наш Дан школе. Словенци су допутовали у недељу 21. октобра и 

ученике (укупно 21 ученика) су примили у своје домове наши ђаци који су 

гостовали у Метлики у мају ове године, када смо ми били код њих у посети, а 

наставници и директор су се сместили у Хотелу „Србија“. Тог истог дана, у 18 

сати, одржала се у школи Свечана академија поводом прославе Дана школе, 

пред многобројним гостима из Општине и из других школа, пред родитељима, 

ученицима и запосленима наше школе. Гости из Словеније су нам се 

представили својим тачкама - хором наставника и рециталом ученика, а наши 

ученици наступали су хорским, оркестарским, драмским и рецитаторским 

тачкама. Приредбу су употпунили наши ученици, чланови КУД-а „Шумадија 05“, 

играма из Баната и Лесковца. Главни координатор ове свечане приредбе била је 

учитељица Жељка Попов-Шешум, а помагали су јој многи учитељи, 

наставници, педагог, техничко особље, директор, родитељи „добровољци“, и 

пре свега, наши ђаци, учесници у програму, увек расположени за сарадњу и 

учешће у оваквим лепим приликама. Једном речју, сви су били „на висини свог 

задатка“, и резултирало је општим задовољством, и на страни публике, и на 

страни учесника. Било је весело, лепо, поучно, шарено - права слављеничка 

атмоссфера и расположење, који су се наставили и увече, свечаном вечером у 

Клубу „Азаро“. За то време, деца су своје госте упознала са вечерњим 

занимљивостима Новог Београда. У понедељак 22.октобра сви смо ипак морали 

да поранимо и наставимо дружења кроз спортске активности, али сада у 

такмичарском духу. Одржали смо турнире у фудбалу и одбојци у којима су 

учествовали ђаци све четири школе, 3 Стерије и Мет лике. У фудбалу су прво 

место освојили ученици из Словеније, а у одбојци су наше девојчице из 

Одбојкашког клуба „Стерија“ биле најбоље. У традиционалном фудбалском мечу 

између наставника и ученика осмог разреда наше школе ове године су били 

бољи наставници, после дужег времена. Гости су тог дана после ручка 

отпутовали, поневши са собом лепе утиске и сећања на забаву и дружење. 

Током традиционалног октобарског Београдског сајма књига, у четвртак 

25.октобра, дан предвиђен за ђаке и школске посете, и наши ученици старијих 



разреда посетили су Сајам, а водио их је професор српског језика Јован 

Милановић. 

Овог месеца стигли су нам и јако добри резултати из Регионалног центра за 

таленте где смо упутили даље на тестирање наше ученике, препознате као 

таленте, а који су прошли прво тестирање у школи, код нашег психолога. Скоро 

сви послати ученици тамо су положили тестове знања и опште културе, и 

тестове интелигенције, и биће примљени и укључени даље у рад Регионалног 

центра. Мање нисмо ни очекивали од наших најбољих и најуспешнијих! Од срца 

честитамо! И срећно даље!  

        И тако се бурни октобар, препун лепих догађаја, привео крају, најавивши 

завршетак првог тромесечја, када ћемо свести утиске и анализирати своје учинке 

у  овом првом школском периоду. 

  

  

Време је за прве резулт ат е... 

  

Новембар је донео са собом и први пресек када је у питању школска година. 

Почетком овог месеца одржана су разредна већа, како млађих, тако и старијих 

разреда. На тај начин се заокружио први класификациони период у школској 

2012/2013. години, па су професори и учитељи могли да сведу утиске и виде 

слику о сваком ученику  и одељењу на крају првог тромесечја. Нека основна 

линија која би се могла подвући, означила би да се цео наставни процес одвија 

у планираном ритму и, на задовољство свих нас, нема већих проблема. 

У Заводу за заштиту споменика културе, ученици четвртог разреда су имали част 

да присуствују амбијенталној настави и часовима. Иначе, наша школа доста 

пажње посвећује ваннаставним активностима, часовима у културним установама, 

посетама разним институцијама, учењу кроз живу симулацију одређене 

тематике. 

Професор разредне наставе Маријана Вељић је одржала јавни час на коме је 

обрадила тему посвећену Вуку Караџићу. 



Овог месеца, стручни сарадници школе и представници ученичког парламента, 

присуствовали су семинару „Образовање по мери деце“. У оквиру тога, одржане 

су конференције, трибине, изложбе, па су полазници могли да уживају у новим 

сазнањима и информацијама. 

Да је новембар месец семинара, показало се у другој половини истог.  

Дана 13. 11. 2012. године, професор српског језика и књижевности Драган Ђокић, 

присуствовао је, у име Стручног већа српског језика наше школе, форуму 

посвећеном стандардима у настави српског језика, одржаном у Основној школи 

„Филип Филиповић“ на Вождовцу. 

Одржан је и „Семинар о оцењивању“ на којем су учествовали директор школе 

Дејан Павковић, професор разредне наставе Душанка Павковић, професор 

математике Марко Маодуш, психолог Нада Станков и педагог Сузана Плавањац. 

Најважније информације са овог семинара полазници су представили 

запосленима у школи на Наставничком већу. 

Дана 29. 11. и 1. 12. 2012. у Основној школи „Петар Петровић Његош“ одржан је 

дводневни семинар „Методологија и рад на одељењским часовима“. 

Присуствовали су професор енглеског језика Славица Предолац, професор 

хемије Невенка Борковић, професор историје Данијела Тадић, професор 

математике Ана Миливојац и професор српског језика и књижевности Драган 

Ђокић. Жив, динамичан, конструктиван, поучан семинар окончан је у веселом 

тону и добром расположењу, а пренета искуства ће, свакако, бити од користи у 

наставном процесу. 

Педагог и психолог школе су започели и програм професионалне 

оријентације, намењен, пре свега, ученицима седмог разреда које догодине чека 

важна одлука у одабиру будуће средње школе и занимања. Ово је тек зачетак 

програма, па се тек у наредном периоду очекују пуни резултати и повратне 

информације о овом пријекту. Наравно, овај програм није обавезан и реализује 

се за оне ученике који то желе. 

Већ традиционално, одржано је и такмичење за најраспеванију одељењску 

заједницу млађих разреда. У жирију су били професори музичке културе Јован 

Кантар и Тања Богдановић, као и професор разредне наставе Гордана Ђаловић. 

Титула најраспеванијег одељења припала је IV-6. 



У нашу школу, једног лепог и сунчаног новембарског дана, стигла је и 

инспекција. Не брините, није ништа страшно, већ је то редован инспекцијски 

преглед школе који се обавља сваке године у ово време. 

У нашој школи одржана је и представа за ученике трећег разреда под називом 

„Прљаво и чисто, није исто“. 

Савет родитеља школе је на свом састанку донео одлуку да у децембру отпочне 

и припремна настава за ученике осмог разреда из српског језика и математике. 

До краја школске године ће се, сваке недеље, одржавати по један час припремне 

наставе. Иако је већина наставника већ одавно започела припрему за полагање 

завршног испита, ова одлука Савета родитеља је предочена наставницима на 

састанку Стручног већа 30. 11. па су наставници добили задатак да организују 

термине одржавања тих часова, као и да направе план по коме ће радити 

припрему за завршни тест. 

Коначно су обављени и тендери, па су Савет родитеља, Школски одбор и остали 

органи школе, изабрали најповољније понуде за извођење наставе у природи и 

екскурзија, од првог до осмог разреда. 

У новембру су обављени и редовни здравствени и систематски прегледи ученика 

по одељењима, а ученици осмог разреда су обавили и обавезан офтамолошки 

преглед у Дому здравља. 

Током овог месеца реализовано је пет посета позориштима, а у плану је још 

много тога. 

  

Ст иже децембар, а од снега ни т рага... 

  

Зима је ипак остала доследна свом имену, тако да се у другој седмици децембра 

град потпуно забелео, стигао је снег, зимске чаролије, али и муке са чишћењем, 

хладноћом, минус целзијусом и раним устајањем. Иако су се ученици понадали 

да ће им срећа бити наклоњена и да ће им Деда Мраз донети изненадни распуст, 

то се није десило, па ће морати да причекају на 28. децембар када се завршава 

прво полугодиште и почиње редовни зимски распуст. 



Децембар нам доноси доста тога, али ћемо бити и помало тужни зато што 

„Стерију“ напушта неколико људи који су највећи део свог радног века провели 

у овој дивној школи. Ово је последњи месец у радној каријери професоркaма 

немачког језика Гордани Гледовић и Душанки Пекић, професорки енглеског 

језика Лидији Милетић и рачуновођи Драгици. Ове четири дивне особе одлазе 

у заслужену пензију, а свакако да ће сада имати времена да листају албуме са 

фотографијама и да се присећају генерација ученика које су извели и којима 

су преносили знање.  

ДРАГЕ КОЛЕГЕ, НЕКА ВАМ ЈЕ СА СРЕЋОМ! 

Први дани децембра су донели и прву праву проверу знања ученика осмог 

разреда. Наиме, 3. и 4. децембра, за најстарије ученике наше школе организована 

је проба завршног теста из српског језика и математике који ће се одржати у 

јуну следеће године. Радује нас велики одзив ученика који су озбиљно схватили 

овај тест, па и резултат није изостао. И српски језик и математика су врло добро 

урађени, а, с обзиром на то да су припреме тек почеле, разлога за оптимизам 

има. 

Трећег овог месеца, представници наше школе су учествовали на првом 

менторском састанку који је био посвећен програму професионалне 

оријентације ученика. 

Активности су заиста биле многобројне, тако да је група ученика са 

професорком биологије Сањом Јосимов посетила изложбу „Упознај своје 

тело“, а представници школе, које су чинили директор, педагог и психолог, 

присустволали су четвртој Конференцији програма „Школа без насиља“. 

Тринаестог децембра, ученици су, у пратњи професора српског језика Данијеле 

Матић и Драгана Ђокића, као и сваке године, посетили Музеј Иве Андрића у 

коме су се ученици упознали са животом и делом овог славног књижевника и 

нобеловца. 

Активни су били наставници и учитељи, па је одржано и неколико јавних часова. 

У млађим разредима су часови били посвећени нашем наслеђу и култури, а у 

старијим разредима је одржан јавни час у планетаријуму. 

Средином месеца, у Основној школи „Петар Петровић Његош“, одржан је 

семинар посвећен раду одељењских старешина. Наравно, наша школа је имала 



своје представнике који су на дводневном семинару стекли нова искуства и 

практичне савете када је у питању рад одељењских старешина. Будући да је овај 

семинар оцењен као врло користан, план је да се у фебруару он одржи и у нашој 

школи за остале запослене.   

Такође, током децембра, Издавачка кућа „Креативни центар“ гостовала је у 

школи где је представила своје уџбенике и књиге намењене настави у свим 

разредима. 

Наравно, с обзиром да се већ осећао мирис предстојећих празника, пре свега 

Нове године и Божића, креативни део наших ученика и наставника је био 

изражен, па су постављени многи панои о Божићу, о различистостима међу 

људима, о безбедности на интернету, а ученици су на часу српског језика 

правили паное о томе како би данас изгледао фејсбук профил појединих 

историјских и књижевних личности. 

Наравно, сам крај године означава и рекапитулацију свега што се одвијало 

током године, али и крај првог полугодишта. Одржане су седнице свих 

одељењских већа, као и Наставничко веће, на којима су сумирани успеси и 

дисциплина ученика на крају првог полугодишта. У ведром и оптимистичком 

расположењу смо оставили стару годину и кренули у сусрет Новој 2013. години. 

СРЕЋНА ВАМ НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ, ПА ЋЕМО СЕ ВИДЕТИ 

ПОЧЕТОКОМ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА! 

Да јануар није само месец празновања, показао је семинар „Унапредимо дечји 

развој“ који је у нашој школи организован током зимског распуста. 

Шеснаестог јануара се поново огласило школско звоно и, после двадесетак дана 

тишине и спокоја, по ходницима се поново зачула дечја граја и школа је поново 

живнула. Наравно, ваљало је већ првих дана прионути на посао јер се ближила 

школска слава. 

Будући да је 27. јануар ове године долазио у недељу, на препоруку 

Министарства просвете, одлучено је да се Свети Сава обележи два дана раније. 

Припремљена је пригодна Светосавка академија, а наши ученици су се 

свакодневно марљиво припремали да свака тачка, сваки део, буде добро увежбан 

и укомпонован. Као и сваке године, и ове године је свечано додељена 

Светосавска диплома најистакнутијим ученицима и одељењима, а на школској 



слави су присуствовали и професори и радници који су недавно отишли у 

пензију, па су њима уручени пригодни поклони, а мислим да не треба помињати 

да нису изостале емоције и сузе, како код колега, тако и код ученика. Тако је и 

овај дан протекао онако како доликује - свечано и достојанствено.  

                ДРАГА „СТЕРИЈО“, НЕКА ТИ ЈЕ СРЕЋНА ШКОЛСКА СЛАВА! 

Први месец 2013. донео је и друге активности у оквиру школе. Обављени су 

редовни лекарски прегледи за ученике млађих и старијих разреда. Такође, 

ученици наше школе узели су учешће на традиционалном математичком 

такмичењу „Кенгур“ на коме су најбољи математичари показали своје знање и 

умеће, а то је била и добра прилика да се изврши припрема за предстојеће 

школско и општинско такмичење. 

Крајем овог месеца, одржано је и школско такмичење рецитатора на којем су 

изабране песме и извођачи који ће нас представљати на општинском тамичењу. 

Ученици су и овога пута били инспиративни и мотисивани, па је жири имао пуне 

руке посла да одлучи о нијансама и изабере најбољег рецитатора, како у 

млађим, тако и у старијим разредима. Ученица Сташевић из одељења 4-2 

победила је са песмом „Цепидлака“, а песма „Растанак“ ученице Исидоре 

Брковић 7-3 изабрана је за најбољу у конкуренцији ученика од 5. до 8. разреда. 

У другом полугодишту је настављена и припремна настава за полагање завршног 

испита ученика осмог разреда коју воде професори српског језика и 

математике, а у јануару месецу је одржан и јавни час историје професорке 

Јелене Јанковић. 

СТИЖЕ И ФЕБРУАР, А ДАНИ СУ ПРОЛЕЋНИ...ПОНЕКИ ЈУТАРЊИ МРАЗ ИЛИ 

РЕТКА СНЕЖНА ПАХУЉА НАС ПОДСЕТИ ДА И ЗИМА ИМА ЗУБЕ, АЛИ СМО 

ВЕЋ ИЗГУБИЛИ НАДУ ДА ЋЕМО СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ОВЕ ЗИМЕ ДРУЖИТИ СА 

СНЕШКОМ БЕЛИЋЕМ... 

 


