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Септембар- У ову школску годину улазимо кроз нову капију на школском дворишту, које 

је током летњег распуста добило и нову ограду. Одржани су амбијентални часови у 

Природњачком музеју и Ботаничкој башти за ученике другог и седмог разреда, даровити 

седмаци и осмаци приступили су Регионалном центру за таленте, а четвртаци су посетили 

Фестивал здравља. 

Октобар- Одељење 4/3 присуствовало је књижевном сусрету у библиотеци Земуна, наша 

школа се представила у Сава Центру на Ревији дечјег стваралаштва, а седмаци који 

похађају додатни програм немачког језика, учествовали су у Интернационалном финалу 

такмичења у читању. 

Новембар- Одржани су амбијентални часови у четвртом и петом разреду у Музеју Вука и 

Доситеја, Заводу за заштиту природе и Планетаријуму, представници МУП-а одржали су 

предавање ученицима четвртог и седмог разреда „Дрога је 0, живот је 1”, ученици и 

млађих и старијих разреда посетили су, као и сваког месеца, позоришне представе у 

позориштима „Бошко Буха” и „Душко Радовић”, а почела је и школа крикета за ученике 

наше школе. 

Децембар- У школи је одржано књижевно вече и представљање књиге Александра 

Чотрића и Љубомира Симића „Антологија савременог стваралаштва за децу српских 

писаца у расејању”, ученици биолошке секције седмог разреда, уз помоћ наставнице, 

реализовали су три часа у одељењима четвртог разреда, одржани су јавни часови из 

биологије, тематски дан у 2/1, „Живот у насељу”, екстерни јавни час из хемије у 

Гимназији „Михајло Пупин”, јавни час из музичке културе у четвртом разреду, креативна 

радионица у 2/4, „Израда украсних фењера” и књижевни сусрет са писцем Слободаном 

Станишићем. 

Јануар- Одељење 4/3 посетило је Божићни дечји сајам књига, ученици додатне наставе из 

физике посетили су изложбу о Михајлу Пупину у Историјском музеју, а петацима и 

шестацима су предавачи из Центра за развој културе дечјих права одржали предавање о 

безбедности на интернету „Кликни безбедно”. Целокупно одељење III-4, уз вертикалну 

повезаност са ученицама VII-6, извело је драмски приказ "Светосавски час", чиме је 

свечано обележена школска слава - Свети Сава.  

Фебруар- Две екипе наше школе учествовале су на Купу Старог Града у крикету, а у 

нашој школи је одржан и Куп Новог Београда на коме су гости били амбасадор Пакистана, 

заменица амбасадорке Аустралије и генерални секретар Спортског савеза Србије, Дане 

Корица. 

Март- Обележен је Дан шума, посетом трећака Заводу за заштиту природе, осмаци су 

ишли на туру подземним Београдом „Београд под Београдом”, а поред сталних посета 



позоришним представама, ученици наше школе присуствовали су и опери „Чаробна 

фрула” у позоришту Мадленијанум. 

Април- Представници МУП-а одржали су у нашој школи предавања „Безбедност деце у 

саобраћају” и „Превенција наркоманије”, у првом и другом разреду одржани су 

интегративни наставни дани „Годишња доба” и „Дан здраве хране”, другаци су били у 

посети Музеју афричке уметности, седмаци и осмаци посетили Свратиште за децу Новог 

Београда и однели гардеробу као хуманитарну помоћ, одржано је такмичење „Читалачка 

значка”, на коме смо угостили представника Градске библиотеке, а екипа четвртог разреда 

освојила је прво место на квизу „Шта знаш о Црвеном крсту”. На Фестивалу кратких 

драмских форми, дечја луткарска представа "Прва ружа" освојила је 1. место на градском 

такмичењу, а у оквиру дугих драмских форми представа "Црвенкапа" освојила је 3.место.  

Мај- Ученице шестог разреда, Анамарија Милићевић и Ана Златановић, са наставницом 

Татјаном Богдановић, у оквиру пројекта „Милева Марић Ајнштајн”, а на позив Друштва 

„Милева Марић Ајнштајн” посетиле су средњу школу у Берну и представиле нашу школу 

на свечаној академији у Цириху, а осморо ученика седмог разреда учествовало је на 

манифестацији „Стеријин дан” у Великој Греди. 

Јун- Трећаци и четвртаци учествовали на смотри „Чаролија рециклаже природи помаже”, 

реализовани су амбијентални часови у Педагошком музеју и Музеју Вука и Доситеја, били 

смо домаћини још једног фестивала поезије деце песника „Изданци”, а у школи су 

одржани јавни часови - луткарске представе „Црвенкапа” и „Прва ружа”. 

На 30.Сабору учитеља, школа је промовисана презентовањем Рада "Стеријини шегрти", 

као пример стваралаштва на републичкој смотри.  

Вођени идејом да су активна комуникација и публицитет, из перспективе школе, делови 

социјалног маркетинга где је корист заједничка, школа је промовисана(аплицирањем 

пројеката "Позориштанце" и "Стерија-Бежанија") на Базару креативних идеја и пракси у 

оквиру конференције са међународним учешћем "Драмско образовање и самообразовање" 

у Дечјем културном центру у Београду, што је неопходно за опстанак наше школе, школе 

са традицијом, на јавној сцени. 

 


