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Септембар
Првог септембра 2016. године „Стерија“ је отворила своја врата за 1109 ученика,
укључујући и 123 поносна ђака првака. По устаљеном, дугогодишњем распореду, ђаци
наше школе су и ове школске године подељени у три смене. Црвена смена, са свим
непарним индексима одељења од трећег до осмог разреда, започела је школску годину у
преподневној смени. Послеподневна смена је носила плаву боју, а шансу да мало дуже
одспавају тог дана имали су ђаци од трећег до осмог разреда чија одељења имају паран
индекс. Као и претходних година, међусмена је резервисана за ученике првог и другог
разреда класичне наставе. Тог првог септембра, ђаци другог разреда целодневне наставе су
били веома вредни и провели су први школски дан од 07:30 до 15:30. У послеподневној
смени је уприличен и свечани пријем првака у школу, на коме су нашим најмлађим
другарима добродошлицу у „Стерију“ пожелели директор школе, педагог, психолог и,
најваважнији од свих, учитељи првих разреда. У велику авантуру звану основна школа наше
ђаке прваке ће ове школске годиневодити: Стојковић Јованка (I1), Левков Дубравка (I2),
Витомировић Радислав (I3), Чоловић Драгана (I4), Вељић Маријана (I4), Милеуснић
Весна (I5) и Богдановић Драгана (I5).
Да би први сусрет са школoм био забаван и весео, побринули су се ученици петог
разреда, као и учитељица Бранка Ракић Дринчић и њени четвртаци.
На самом почетку, учитељи и наставници су били вредни и одредили су термине
иницијалних тестова за све разреде, као и распореде контролних и писмених вежби за прво
полугодиште.
Већ прве седмице је почео озбиљан рад за прваке у „Стерији“! 7. септембра наше
најмлађе ђаке је посетила Управа саобраћајне полиције. Предавач Ивана Стевић из Одсека
за превенцију у саобраћају је одржала пригодно предавање о безбедности деце у саобраћају.

Да се не учи само у учионицама, јесте мото наше школе, а на делу су га показали већ
8. септембра ученици III1 и III2, када су са својим учитељицама посетили архив Југославије
и Кућу краља Петра, у оквиру интегративног дана „Извори прошлости“.
Врата озбиљнијем раду и важним проверама знања су „отворили“ ученици шестог и
осмог разреда кроз заједничке иницијалне тестове из српског језика и математике, у оквиру
пројекта Завода за унапређивање образовања и васпитања „Помоћ школама након
спољашњег вредновања“.
У „Стерији“ подстичемо и развијамо индивидуална интересовања ученика.Тако су
24 љубитеља биологије седмог разреда, у пратњи наставнице биологије Весне Милојковић
и педагога школе, 16. септембра уживали у амбијенталном часу додатне наставе у галерији
Природњачког музеја „Сисари са роговима“.
Чари целодневне наставе у нашој школи се, између осталог, састоје од учења кроз игру. 19.
септембра смо, у духу игре, имали праву малу свадбу у одељењу II5, када су учитељица
Жељка Попов Шешум и њени ђаци представили свадбарске обичаје на јавном часу
„Свадба,“ а у оквиру предмета народна традиција.
Наша школа негује и мото „у здравом телу здрав дух“.Стога смо били међу првима које су
млади истраживачи Србије посетили 20. септембра и ученицима III1 и III3 одржали
предавање „Зелене стопе“ о вожњи бициклом. А само два дана после тога, 22. септембра,
ђаци одељења I3 и њихов учитељ Раде Витомировић су посетили „Фестивал здравља“ и
учествовали у радионици „Излечимо меду“.
У школи „Стерија“ гајимо и ценимо однос сарадње са родитељима, бакама и декама наших
ђака и захвални смо када они желе да поделе своја знања са нама. Тако нас је цењена госпођа
Снежана Вицић, бака Иве Вицић, ученице III5 посетила 22. септембра и одржала Иви и
њеним другарима веома интересантно и поучно предавање из природе и друштва под
називом „Београд некад и сад“..
Последњег дана септембра реализован је амбијентални час „Дружимо се са великим
Вуком“ за ученике III5 у Вуковом и Доситејевом музеју.

У месецу септембру извршени су планирани редовни систематски и стоматолошки
прегледи ученика школе.

Октобар
Док се септембар обично посматра као период загревања и поновног привикавања
на школске обавезе, октобар је месец када су ученици и наставници наше школе пословично
веома радни и ангажовани. Стога су и ове године овај јесењи месец обележиле разне
активности, од чега је неспорно најбитнија била прослава дана школе. Али, кренимо редом
...
Већ првог дана октобра ученици Ема Пејчић, VII5, Душан Станић, VII3 и Лука
Љубичић, VIII2 у пратњи родитеља и педагога школе присуставовали су отварању 51.
дечијег октобарског салона „Уметност у сазвежђу“, на коме су били изложени њихови
ликовни радови, а под менторским надзором наставнице ликовног Маријане Костић.
Веома активно је било 4. октобра када су ученици одељења III1 и III2, са својим
учитељицама Оливером Савић Кољаја и Светланом Веселић, у учионици 39, одржали
интегративни дан „Римљани у XXI веку“, као саставни део великог пројекта „Деца читају
српску историју“.
Истог дана одржан је још један интегративни дан, овог пута од стране ученика
одељенског већа другог разреда. Тема дана био је „Светски дан заштите животиња“, а наши
осмогодишњаци су том приликом научили нешто ново о угроженим врстама код нас и у
свету, као и о активностима које треба предузети како би се те животиње заштитиле.
У оквиру манифестације дани Москве у Београду 4. и 5. октобра групе ученика
старијих разреда у пратњи наставника физичког васпитања посетиле кошаркашку и
ватерполо утакмицу репрезентација Београда и Москве.
Пригодне активности поводом пријема ученика првог разреда у Дечији савез
одржале су се 6. октобра од 11 до 12 часова у фискултурној сали школе. Најмлађи чланови
наше ученичке дружине приредили су за ту прилику кратке тачке којима су се представили
једни другима, у циљу упознавања и дружења. За ђаке прваке је то уједно и први наступ у
Стерији!
Многи ђаци наше Стерије су, осим што су одлични ђаци, истовремено и успешни
спортисти. То је потврђено и ове године, а окобру је освојено прегршт награда и медаља од
старне наших ђака! На првенству Београда у стоном тенису које је одржано 5. октобра у
спортском центру „Бањица“ Јовичић Владимир ученик VIII5 освојио је прво место! Свака
част, Владимире!

На првенству Београда у пливању, организованом на базену „11. април“ 5. и 6.
октобра, наши ђаци су били у завидној форми, па је освојено:
1. место: Аљоша Ивковић II3 - леђно и Мартина Буквић IV2 - прсно
2. место: Ћирковић Огњен VI1 – краул и Доротеа Буквић VIII2 – прсно
3. место: Угљеша Ацковић VIII2 – краул
Успеси су се наставили и на Републичком такмичењу у пливању, када су у
Спортском центру у Крагујевцу 16. октобра остварени следећи резултати:
1. место: Доротеа Буквић VIII2 – прсно
2. место: Мартина Буквић IV2 - прсно
3. место: Ћирковић Огњен VI1 – краул
Браво, пливачи!
Кошаркашка екипа „Стерије“ у категорији девојчице VII и VIII разреда освојила је
друго место на Општинском првенству у кошарци, одржаном 7. октобра у О.Ш.
„Драган Лукић“. Девојчице које су представљале нашу школу биле су:
1. Мудринић Јована VIII2
2. Павловић Јелена VIII2
3. Ђокић Лидија VIII4
4. Балевић Тамара VIII4
5. Седлан Ана VIII4
6. Хинић Милица VIII4
7. Самарџија Милена VIII3
8. Нина Ракоњац VIII3
9. Милица Домазет VIII3
10. Радинковић Катарина VII3
Свака част, девојчице!

У трци за срећније детињство, одржаној 8. октобра у организацији Црвеног крста на
Ушћу, Андрић Милица, ученица VI3 је освојила прво место. Честитамо, Милице!
У првој седмици октобра постављена је и изложба на паноима у холу школе. На тај
начин смо се и ми прикључили обележавању Дечје недеље , која се ове године одвија под
разиграним слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“.
У фоајеу Велике дворане Сава Центра 12. 10. одржана је XXI ревија стваралаштва
деце и младих Београда. Стерија је том приликом представљена дечијим радовима, видео
презентацијама и изложбама. Постављање изложбе, као и дежурства одрадили су и
испратили наставници и учитељи : Светлана Веселић, Светлана Дрча, Нада Станков,
Биљана Марковић, Маријана Вељић, Жана Сомборац, Оливера Кољаја, Драган
Крецуљ и Зоран Лалић, као и родитељи и ученици наше школе.
У фоајеу Сава Центра школа је приказала рекламни филм који промовише школу
„Јован Стерија Поповић“, као и лик самог Стерије. Том приликом школа се представила и
путем презентације која је афирмисала остварене резултате ученика и наставника.
У програму је учествовало и одељење III5 са трећепласираном представом
„Црвенкапа“. Представу су припремиле учитељице Љиљана Инђић и Мирјана
Марковић.
У холу Сава Центра ђаци одељења III2 одржали су веома оригиналну модну ревију.
Наши мали манекени су представљали историјске личности из националне историје, а били
су обучени у гардеробу направљену од пластичних кеса. Ментори овог креативног пројекта
су учитељице Светлана Веселић и Оливера Савић Кољаја.
На штанду Стерије су том приликом постављени и продукти пројеката који се раде
у школи, као и продукти редовних часова ликовне културе и техничког васпитања. Ментори
пројеката и наставници који су учествовали у одабиру радова за штанд били су: Биљана
Марковић, Светлана Дрча, Светлана Веселић, Оливера Савић Кољаја, Љиљана
Инђић, Мирјана Марковић, Светлана Легин, Драган Крецуљ, Алекса Вучићевић,
Наташа Јанковић и Жана Сомборац. Поред наставника, цео перформанс су употпунили
и помогли родитељи и ученици трећег разреда, којима се овим путем и захваљујемо!
Пројекти којима смо се представили су:
• Позориштем до знања,
• Деца читају српску историју,
• Рециклажом до накита и других употребних предмета,
• Игралиште је неопходна храна за душу и
• Сачувати од заборава

Изложени су следећи продукти: накит и пернице од пластике; одела историјских
личности од кеса, ћилими од вуне, сламчица и трака у боји; албуми за фотографије, ликовни
радови о игри у праисторији, макете игралишта, колаж - кишобрани , тикве рађене декупаж
техником ...
13.октобар је реализовали интегративни дан за одељења III1, III2 и III3 у оквиру
пројекта „Деца читају историју“. Ученици поменутих у пратњи разреда у пратњи
одељенских учитеља посетили су изложбу о Светом Сави у Историјском музеју.
Школа је 19. октобра била домаћин Центру за безбедност саобраћаја, које је
ученицима II5 одржало предавање са ППТ презентацијом „Научи за одличан 5 јер контролни
живот је сваког дана“.
Припреме за прославу Дана школе почеле су још у септембру. Једна од првих
инцијатива везаних за то била била је одлука Савета родитеља да се реализује акција под
називом „Једно одељење, једно дрво“. Осмишљен је начин да се оплемени велика ливада
иза школске зграде. Према договореном плану, сва одељења су сакупила новац да се купи
и посади по једно дрво, што је укупно чинило број од 42 саднице. Наставници школе су
купили две саднице, једна „поклон“ наставника плаве, а друга црвене смене. 20. октобра
идеја је заживела. Сви ученици, са својим одељенским старешинама, учествовали су у
акцији сађења садница у дворишту школе. Свако дрво добило је ознаку одељења које га је
посадило.Садња је обављена у претходно ископаним јамама, уз контролу и помоћ
ангажованих радника из расадника добављача. Цела акција је имала веома позитиван одзив
од стране ученика и родитеља, а испраћена је и од стране градске телевизијске куће Студио
Б, која је направила репортажу о нашем еколошком пројекту.
Тај четвртак, 20. октобар, био је богат спортско-наставним садржајима. Часови су
били скраћени на 35 минута, како би се у паузи између смена одржале две фудбалске
утакмице:
1. црвена смена против плаве смене
2. ученици против наставника
Од 18:00 часова су одржане радионице у којима су учествовали ученици, родитељи и
наставници Стерије. Радионице су биле и разноврсне и бројне, као што се може и видети:
Назив радионице
Еколошка радионица „Бирам да
рециклирам“
„Деца читају српску историју“

Реализатори
Светлана Дрча, Биљана Сташевић, Драгана
Богдановић, Марија Калезић, Светлана
Легин, Душанка Павковић и Јелена
Милојевић
Светлана Веселић, Оливера Савић Кољаја,
Жана сомборац, Љиљана Инђић и Јелена
Најерица.

„Тесла“ – радионица физике, српског
језика, техничког и информатичког
образовања, ликовне културе и ученика
рзредне наставе
Ликовна радионица
„За радозналог ђака, физика је лака“
Ликовна радионица „Јесен“
„English speaking countries and their flags“
„Вез – калиграфија“

Јелена Ђурђевић, Марија Милинковић,
Данијела Матић, Драган Ђокић, Јелена
Јерковић, Драган Крецуљ, Гордана ђаловић
и Драгана Ђокић.
Разредно веће првог разреда
Рада Чупић
Гордана Ђаловић, Снежана Грозданић,
Гордана Рашковић Личинић и Жељка
Шешум Попов
Десанка Симић Баждар и Весна Ковачевић
Биљана Марковић, Невенка Пјевач и
Маријана Вељић

22. октобар је Дан школе „Јован Стерија Поповић“. Пошто је календар одредио да
је ове године тај датум био субота, онда су се главне активности прославе дана школе
догађале у петак, 21. октобра. Тог дана у Стерији није било наставе, али зато је било
дружења и слављеничког расположења. у 12:30 у фискултурној сали је одржана свечана
школска приредба. Након тога је у зборници школе уприличен пригодан коктел за госте
прославе. Након тога, у земунском ресторану „Миа“, одржан је ручак за чланове колектива
и госте из Вршца и Велике Греде.
И ове године су најбољи ученици свих разреда награђени одласком на једнодневни
излет у Вршац, који је реализован 26. октобра.
Присуствовали смо и овогодишњем Кидс фесту. Ученици I3 са учитељем су
27.октобара посетили фест и гледали филм „Кунг фу панда 3“
27. октобра 38 ученика осмог разреда, у пратњи наставника српског језика Јована
Милановића, је посетило велики култруни догађај Сајам књига у Београду.
Учитељица Гордана Ђаловић је са својим ђацима из одељења II1 је истог дана
одржала јавни час из српског језика, везано за наставну јединицу „Пас и његова сенка“
Доситеја Обрадовића.
Учитељи Стерије су 29.и 30. октобра присуствовали на акредитованом семинару
„Народне игре„, који је одржан у просторијама наше школе.
Интегративни тематски дан разредног већа четвртих разреда одржан је последњег
дана октобра. Назив амбициозно осмишљене и обрађене теме био је „Знање је светлост“ и
имао је за циљ да ђацима приближи живот и дело Михајла Идворског Пупина (Маријана
Вељић, Биљана Марковић, Светлана Дрча, Бранка Ракић Дринчић, Душанка
Павковић).

Новембар

Прегршт разноврсних активности обележили су месец октобар, а и у новембру су
ђаци и наставници „Стерије“ наставили да раде у сличним темпом. Месец новембар је
протекао у духу богатог и широког спектра ваннаставних образовних посета. Реализоване
су многобројне посете музејима, позориштима и различитим културно-уметничким
манифестацијама, а све у склопу школског плана и програма.
Форум театар у школској 2016/2017. годину започео је свој рад у месецу новембру
окупљањем нових чланова међу ученицима шестог разреда. Током првог полугодишта
чланови су упознати са театром, начином постављања сцена и начином наступања пред
публиком. Ученици 8/1 (прошлогодишњи форумовци) обучавали су нове чланове,
приказали им прошлогодишњу сцену, поделили са њима своја искуства и утиске. Нови
форумовци разматрали су теме могућих нових сцена, дискутовали око сценарија,
саветовали се међусобно и са координаторима форум тима.
Одељење IV4 је 8. новембра одржало тематски дан под називом „Ћирилица“, где су
се детаљније бавили животом и делом Вука Стефановића Караџића. Посетиоци часова IV4
су тог дана присуствовали примени интегративне наставе уз наглашену примену ИКТ.
Међутим, у позориштима наши ђаци нису само публика, већ имамо и глумце на
даскама које живот значе! У позоришној представи „Ово је најстрашнији дан у мом животу“
позоришта за младе „Дадов“ играју и ученици „Стерије“: Будимир Стошић, VIII1 и
Катарина Ивановић, VIII6. Њих су 15. новембра гледали и бодрили одељенски другари,
ученици разреда VIII1 и VIII6, као и наставници Данијела Матић, Жељка Попов Шешум,
Бранка Ракић Дринчић и Јован Милановић.
У „Стерији“ је 22. и 23. новембра реализован испит за полагање лиценце за
наставнике из српског језика и математике. Полагање је протекло успешно и без проблема,
чему су несумњиво допринели и ученици школе својим примерним понашањем и добрим
знањем.
Већ је речено да се у школи цени и развија однос сарадње са родитељима ђака. У том
духу, у току новембра и октобра су за родитеље ученика петог разреда одржани родитељски
састанци на тему „Шта је данас било у школи?“, а у оквиру програма превенције насиља у
школи.
Од 16. до 17. новембра, као и од 23 до 25. новембра одржано је међународно
такмичење информатичке и рачунарске писмености „Дабар“. На школском такмичењу
учествовали су ђаци од 4. до 8. разреда, а координатори су били наставници Сања
Јечменица и Драган Крецуљ.
Организација „Пријатељи деце општине Нови Београд“, у оквиру пројекта „У част
Драгану Лукићу – Лукићев лист“, реализовала је у крајем новембра литерарни и ликовни
конкурс за ученике основних школа Новог Београда. На конкурсу је учествовало укупно
115 ученика млађих и старијих разреда и 33 професора разредне наставе и српског језика
школа новобеоградске општине. Наши ђаци су остварили следећи резултат:

литерарни конкурс
пласман
друго место
похвала
друго место
похвала

име и презиме
Соња Ћалић II5
Вања Јеловац II5
Милица Домазет VIII5
Андреј Стијеља VI5

назив рада
Живот Д. Лукића
Песник
Детињство, шта је
Драганова
песма
није песма

професор
Биљана Сташевић
Биљана Сташевић
Марија Милинковић
Марија Милинковић

ликовни конкурс
пласман
прво место
друго место
друго место
друго место
друго место
треће место
треће место
похвала

име и презиме
Јована Павловић VIII1
Виктор Каран II4
Мина Остојић VI4
Кристина Живановић VI3
Софија Петровић V3
Никола Грујић V3
Сара Трајковић VII5
Жељана Дучић

назив рада
Портрет Д. Лукића
Портрет Д. Лукића
Београд
Ивин воз
Страшан лав

професор
Јелена Јерковић
Светлана Легин
Ирена Митровић
Маријана Костић
Маријана Костић
Маријана Костић
Маријана Костић
Маријана Костић

Децембар
Како одмиче школска година, тако активности у нашој школи постају озбиљније,
захтевније, али истовремено и занимљивије. Један за другим низали су се амбијентални
часови различитог садржаја, а који су одржавани у складу са наставно-образовним планом
и интересовањима ученика
2. децембра, у одељењу VIII1 одржан је интегративни час српског и енглеског језика
„Ромео и Јулија“. Час су спремиле предметне наставнице Данијела Матић и Славица
Предолац.
Весело и разиграно било је истог дана у школској фискултурној сали, где је одржано
школско такмичење „Најраспеванија одељенска заједница“. Жири су чинили наставнице
разредне наставе Гордана Ђаловић и Јованка Стојковић као и Јован Кантар, наставник
музичке културе. Победила је одељенска заједница IV4. Победом на школском, IV4 се
пласирало на општинско такмичење најраспеванијег одељења, које је ове године одржано
16. децембра у свечаној сали ОШ „Бранко Радичевић“, а у организацији ДЕМУС-а. Наши
представници су у конкуренцији 170 ученика и 11 професора освојили високо друго место!
Честитке за распеване четвртаке и њихову учитељицу Маријану Вељић!
Богат активностима био је тај петак 2. децембар, јер је реализован и сусрет ученика
са истакнутим песником, а координатор је била библиотекарке школе Мира Марковић.

Наставнива физике Јелена Ђуђевић одржала је 6. децембра угледни час под називом
„Око и мане ока које се коригују сочивима“.
Још једна група наставника математике полагала је испит за лиценцу у нашој школи
7. децембра
Средином децембра започела је акција Црвеног крста „Један пакетић – много
љубави“. Ђаци су били замољени да, у складу са својим могућностима, донесу што више
кекса, бомбона и других слаткиша, које је требало предати теткицама Мици и Љуби у малој
зборници. Акција је трајала до 23. децембра под надзором координатора Црвеног крста
Јелене Јанковић Најерица. Као и претходних година, одзив је био велики и акција је,
захваљујући доброчинству ђака и њихових родитеља, успешно спроведена. Најуспешнији
у овом хуманитарнојм задатку били су разреди: IV3, које је сакупило 17845гр слаткиша,
затим II3, са сакупљених 14750гр слатког пакета и VIII4, које је сакупило 11808гр. Ова
одељења су за своју хуманост награђена признањем Стеријино срце.
У духу новогодишњих и божићних празника је 20. децембра у одељењу IV2 одржана
радионица „Украсимо божићне колаче“. Радионици су присуствовали и родитељи ученика.
Претпоследње недеље децембра реализовано је неколико радионица у којима су
креирани новогодишњи украси, декупаж на стиропорним куглама, фигурице од беолина у
функцији броша и магнета, новогодишње честитке и слично, а све за продајну изложбу
„Новогодишњи вашар“. Такође, постављене су и окићене јелке у холу школе као и изложба
ликовних радова са новогодишњим мотивима.
У уторак 27. децембра у 17:30, у школском дворишту одржана је продајна изложба
ученичких радова, под називом „Новогодишњи вашар“. Вашар је био намењен ученицима
школе, њиховим родитељима, као и будућим првацима. У дворишту школе постављени су
штандови на којима су ученици продавали своје радове, а веселој и празничној атмосфери
допринело је и озвучење, које су обезбедили наставници техничког образовања. Веома смо
поносни и задовољни због велике посећености, на чему се захваљујемо свим присутним! И
овом приликом смо мислили и на оне којима је помоћ потребна, па смо тако 20% свих
средства прикупљених продајом ученичких производа на нивоу одељења издвојили за децу
из Дома за незбринуту децу у Звечанској. Преостали новац је потрошен за куповину
потребних наставних средстава на нивоу појединачних одељења.
Календарску годину смо завршили креативним и забавним активностима.
Учитељица Биљана Сташевић и њени ученици из одељења II5 спремили су 29. децембра
пригодну новогодишњу представу за родитеље.
. Посете позоришту су и даље редовна и омиљена ваннаставна активност наших ђака
и запослених. У децембру су реализоване посете различитим представама, како од стране
млађих, тако и старијих ученика наше школе.

Јануар
Након кратког одмора, вратили смо се у школске клупе одморни и спремни за финиш
првог полугодишта. Сезона грипа је нажалост пореметила многе планиране полугодишње
тестове, тако да су они у многим одељењима одлагани, а из неких предмета нису успели да
буду реализовани због великог броја одсутних ђака.
Јавни час о Божићу реализовали су 17.01. ученици IV4 и IV2, под покровитељством
учитељица Маријане Вељић и Бранке Ракић Дринчић, и вероучитељке Невенке Пјевач.
Осмишљен је у виду драмског приказа уз интегративни приступ наставним садржајима
различитих предмета, хоризонталну и вертикалну повезаност - ученици два одељења
четвртог разреда уз помоћ ученица VIII6 Јоване Петковић, Анђеле Костић и Наталије
Илић. Радећи заједно, развијали су позитиван однос према традицији свог народа, љубав и
поштовање, усвајали елементарна знања о обичајно-обредним радњама у вези са Божићем.
Оно што је на крају полугодишта успешно реализовано била су школска такмичења,
ако увертира за предстојећу сезону провере и такмичења знања ђака основаца. Такмичења
су започела школском провером знања из енглеског језика, које је одржано у среду 18.
јануара. Најуспешнијих 12 ученика осмог разреда пласирало се у даљи круг такмичења.
Тог истог дана, 18.01. ученици одељења IV4 присуствовали су, уз сагласност
родитеља, снимању емисије при ТВ „Храм“, у Парохијском дому Храма Св.Саве на
Врачару, у интервалу од 9 до 16 часова, а у сврху промоције наше школе поводом
обележавања школске славе - Свети Сава Поменути ученици су учествовали у школском
програму Светосавске академије, чиме је настављена успешна сарадња учитељице
Маријане Вељић и вероучитељке Невенке Пјевач.

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=b1-AciPkprQ
Већ сутрадан, 19.01. са почетком у 12 часове, а у организацији Друштва матемачара
Србије, одржано је школско такмичење из математике. У овој провери знања учествовали
су ђаци од трећег до осмог разреда.
Већ следеће недеље, 24.01. у музичком кабинету школе одржано је и школско
такмичење рецитатора. Жири су чинили Душанка Павковић, Бранка Ракић Дринчић и
Нада Митровић Узелац. Ђаци који се су се најбоље показали у рецитовању су се на тај
начин се пласирали на општинско такмичење у рецитовању. У категорији мађих разреда то
су Тара Арсић III5 и Марта Бановић II5, а у категорији узраста од петог од осмог разреда
то су Кристина Радичевић VIII1 и Будимир Стошић VIII1.
Општинско такмичење музичких секција основних школа ДЕМУС „Златна сирена“
одржано је 23. и 24.1.2017. а наша школа се представила у неколико категорија. У
категорији староградских песама учествовали су следећи ученици одељења IV4: Тијана
Ботуњац (соло), Лазар Чекановић (виолина) и Михајло Живановић (гитара). Освојили
су високо 2. место. У категорији народне песме такође 2. место припало је ученици Анђели
Весић (соло). У категорији дечје песме 2. место су освојили ученици VIII6 Анђела Костић

(соло) и Вељко Мићовић (гитара). За ове успехе наших музичара задужни су професор
музичког Јован Кантар, вероучитељка Невенка Пјевач и учитељица Маријана Вељић.
Честитке свима!
Као и сваке године, свечано смо обележили школску славу Светог Саву пригодном
Светосавском академијом у просторијама школе. Ученици IV4 одељења, заједно са
ученицама VIII6 Анђелом Костић, Јованом Петковић и Наталијом Илић, али и малим
првацима из I4 и I5, извели су драмски приказ под називом „Пут се за путником рађа“, под
покровитељством учитељице Маријане Вељић и вероучитељке Невенке Пјевач.

Фебруар
Вратили смо се у школске клупе после двонедељног зимског распуста, одморни и
расположени за наставак школске године. Премда је фебраур месец са најмањим бројем
наставних дана, било је пар занимљивих дешавања вредних помена.
Истог тог дана група ученика, у пратњи библиотекара школе Наде Митровић Узелац,
посетила је предавање о матерњем језику које се одржавало у ОШ „Бранко Радичевић“.
Предавач је био Бранко Стевановић, а цела манифестација је организована у оквиру
обележавања Дана матерњег језика. Нашу школу представљали су следећи ученици: Јелена
Павловић VIII2, Ада Шошић VIII2, Јелена Жугић VIII6, Софија Станојчић VIII6, Лана
Јеловац VII4, Невена Кенђелић VII4, Тијана Новаковић VII2, Јована Миланов VII2 и Амелија
Милићевић VII2.
По већ устаљеној, дугогодишњој традицији, општинско такмичење знања из
енглеског језика одржано је у просторијама наше школе 25. фебруара 2017. године са
почетком у 12 часова. Угостили смо 143 такмичара из 19 новобеоградских основних школа,
њихове предметне наставнике, дежурне наставнике, као и чланове комисија за прегледање.
Целокупан процес такмичења, прегледања тестова као и објава резултата, реализован је
успешни и без икаквих примедби или неправилности.

Март
И пролећном месец у марту наставили смо са сарадњом са родитељима, локалном
заједницом, ваннаставним активностима и посетама позориштима и музејима.
Посебно смо поносни на радионицу која је одржана на самом почетку марта, а чији
покровитељ је била Амбасада Јапана. Наиме, у оквиру часова слободног времена у одељењу
целодневне наставе I4 3. марта одржана је радионица „Екологија и оригами“. Циљ
активности био је развој еколошке свести ученика кроз хоризонталну корелацију, игре
прилагођене узрасту и теми, као и упознавање јапанске вештине савијања папира – оригами.

Час је организован кроз сарадњу са родитељима поменутог одељења, а гост – водитељ била
је Александра Вучинић из Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије. Радионици су присуствовале и одељенске старешине Драгана Ђокић и
Христина Ацковић, као и други чланови колектива школе.
Другари из одељења IV1 су 13. марта одржали веома леп и поучан интегративни дан под
називом „Српски владари – династија Немањића“. Час је реализовала учитељица Светлана
Дрча. У складу са активностима и темом тог дана, педагог школе је одржала час одељенског
старешине са темом „Образовање у средњем веку“.
Да ученици предметне и разредне наставе могу успешно да раде и сарађују показала су ђаци
одељења I3 и V3 када су 13.марта одржали заједнички јавни час у школској трпезарији. Тема
часа било је представљање књиге Александра Чотрића „Смех није грех“, зборника
афоризама, прича и песама српских писаца из дијаспоре. Координатори часа били су
наставник разредне наставе Раде Витомировић и професорка српског језика Марија
Милинковић. Уважени гост часа био је Александар Чотрић, приређивач зборника.
Као дугогодишњи учесник математичког такмичења „Кенгур без граница“, школа је 16.
марта организовала теститрање знања наших малих и великих заљубљеника у математику.
Веома вредни и активни у овој школској години били су ученици одељења IV4. Организован
је и приређен још један тематски дан 16. марта, овог пута на тему „Србија Немањића“.
Захваљујући интегративном и интердисциплинарном приступу раду, као и сарадњи
учитељице Маријане Вељић, вероучитељке Невенке Пјевач и педагога школе Сузане
Плавањац, било је право задовољство присуствовати овом тематском дану.
За наставнике разредне наставе, а у оквиру њиховог стручног већа, одржана је 20. марта
интерна едукација „Покренимо нашу децу“. Учитељима су представљене активности које
за циљ имају подстицање ђака на физичке активности. Реализатор предавања била је
учитељица Мирјана Марковић.
Припремајући се за упис првака у наредну школску годину, 20.марта је одржан општи
родитељски састанак за родитеље деце предшколског узраста, а под називом „Шта вам нуди
Стерија“. Будући родитељими су се упознали са Сузаном Плавањац, педагогом школе,
Надом Станков, школским психологом, као и са разредним наставницима - учитељима :
Бранком Ракић Дринчић, Маријаном Вељић, Светланом Дрчом, Биљаном Марковић и
Радетом Витомировићем. У пригодном програму наступила је и група певача одељења IV 2
и VIII2 са „Химном Стерије“.
Школско такмичење „Читалачка значка“ одржано је 30. марта у просторијама школе. Веома
се поносимо великим бројем заљубљеника у књигу и читање. Ове школске године у
такмичењу је учествовао 141 ученик и сви учесници се похваљени. Посебне похвале
примили су ученици првог разреда који су узели учешће у овом лепом такмичењу.
Постребно је специјално споменути одељења I4 и I5 у којима су сви ђаци били пријављени
и одрадили неопходне задатке за „Читалачку значку“. Осим тога, награђено је 19 најбољих
ученика од другог до осмог разреда. Одато је и још једно посебно признање: Борислав

Карајловић, ученик VIII3, је у сваком разреду учествовао у овом такмичењу и тако
заслужио посебно место у историји „Читалачке значке“. У току такмичења реализовано је
7 сусрета малих и великих читача са библиотекаром школе и општинским координатором.
Тог истог 31. марта одржана је радионица „Дани ћирилице„ за ученике четвртог
разреда, а као наставак веза и калиграфије са радионице одржане поводом Дана школе.
Финални циљ радионице је учешће наше школе у истоименом конкурсу у Баваништу.
Радионицу су припремиле и реализовале Маријана Вељић, Биљана Марковић и Невенка
Пјевач, а у припреми материјала учествовали су и родитељи. Радионицу је водила Ружица
Ећим, наша уважена учитељица у пензији.
Крај марта је био и крајњи рок за предају радова на конкурс за, сад већ
традиционални, XV међународни фестивал поезије деце песника „Изданци“, у организацији
наше школе. Услови конкурса су одредили да на фестивалу могу да учествују ученици од
првог до осмог разреда. Тема ове године је слободна, а број песама по ученику није био
ограничен.
У другом полугодишту започеле су пробе првих идеја Форум театра у вези са сценом
насиља коју су форумовци сами изабрали, а у складу са учесталошћу са којом се појављује
у школи. Пробе су трајале током марта месеца
По устаљеном темпу и распореду, планирано је и реализовано неколико
амбијенталних часова у у музеју Вука и Доситеја, Етнографском музеју и конаку Кнеза
Милоша, као и посета позоришним представама.

Април
Први април је значајан датум за нашу, као и сваку другу, школу јер тада почиње упис
ђака првака у наредну школску годину. Наш стручни тим, који чине школски педагог и
психолог, вредно раде да упознају, тестирају и пожеле добородошлицу нашим будућим,
малим другарима.
У оквиру обележавања Дана дечије књиге 2. априла, одржана је завршна активност
пројекта који је започет на почетку школске године под називом „Деца читају српску
историју“. Овај јединствени пројекат, који је подразумевао хоризонталну и вертикалну
корелацију различитих наставних предмета, осмислиле су и релизовале учитељице Оливера
Савић-Кољаја и Светлана Веселић са својим ђацима из одељења III1 и III2.
Прво гостовање Форум театра било је 3. априла у одељењу 6/1, на часу српског језика.
Присутни су били и ученици 8/1 разреда, као подршка и публика, и одељењски старешина
6/1 – Данијела Тадић. У форум-тиму наступили су: Огњан Вујановић, Михаило
Дамњановић, Ивана Цветковић и Димитрије Дејановић из 6/1; Ленка Смиљанић 6/3 и
Милица Ђукић, Јана Митровић, Ива Стошић и Маша Чутурило из 6/5. Координатори и
џокери форума су Нада Митровић Узелац и Данијела Матић, наставнице српског језика. На

првом гостовању било је веома успешно и динамично, жив дијалог између публике и
глумаца, много занимљивих идеја за решавање сцене на ненасилан и помирљив начин.
Друго гостовање било је већ сутрадан, 4. априла, на часу одељењске заједнице одељења 4/5
и учитељице Биљане Марковић. Сцена је поновљена без измена и изазвала је бурне и
занимљиве реакције међу ученицима млађих разреда. Иако млађа, публика је сцену насиља
такође препознала и била је врло заинтересована да, улажењем у саму сцену и преузимањем
улога сведока и помоћника, спречи насиље, ублажи последице насилног чина.
Треће гостовање било је у среду, 5. априла, у одељењу 6/3, на часу српског језика наставника
Драгана Ђокића. Иако знатно затворенији у изношењу соспственог искуства, и ови ученици
су имали добре идеје за решавање ситуације и постављали добра питања у вези са
карактерима свих улога.
У првој недељи априла реализован је сусрет одељења I3 са књижевницом и сликарком
Зорицом Бајин Ђукановић. Сусрету су такође присуствовали и сви родитељи поменутог
одељења. Том приликом је сваки ученик добио потписани примерак књиге „Дан од лета“, а
песникиња је поклонила и четири књиге школској библиотеци.
Почетком априла већина реализованих активности је била везана за Ускрс. У току првих
десет дана априла одржане су бројне радионице ученика млађих разреда које су за циљ
имале креирање разноврсних украса за Укршњи базар.
Пробни завршни испит за ученике осмих разреда одржан је у 7. и 8. априла. У петак
7. априла са почетком у 12 часова рађен је тест из математике. Тест из српског језика и
комбиновани тест рађени су у суботу 8. априла са почетком у 9, односно 11:30 часова.
Обавезно је било присуство свих ученика осмог рареда, њихових разредних старешина, као
и дежурних наставника.
Ускршњи базар,је одржан 10. априла у школском дворишту. Том приликом су
ученици млађих разреда изложили рукотворине у циљу прославе Ускрса, али такође у циљу
промоције школе. Приход од продатих рукотворина је био намењен набавци наставних
средстава или реализацији слободног времена, у скалду са договором ученика и разредних
старешина.
Због изузетно лошег времена одлагане су многе планиране екскурзије и излети. Тако су
ученици осмих разреда своју тродневну екскурзију реализовали, након краћег одлагања,
18., 19., и 20 априла.
Одељењско веће првих разреда реализовало је 24. априла интегративни дан са наставном
темом „Здрава храна“, на коме су наши најмађи ученици научили понешто ново о разлозима
и начинима здраве искране.
Са освртом на наставно градиво из српског језика и историје, а поводом Дана сећања на
жртве холокауста 24. априла, ученице разреда VII3 Јана Ковачевић, Вања Бошковић и Теа
Војводић осмислиле су и поставиле тематске паное посвећене лику и делу Ане Франк.

„У здравом телу здрав дух“ је крилатица које би требало сви да се држимо. Осим здраве
исхране, водимо рачуна и о физичком здрављу наших ученика. Уз сагласност министарства
просвете и Удружења педагога физичке културе, а уз сарадњу са Ековел центром за
корекцију стопала, 25. априла започети су физијатријски прегледи ученика, који су се
превасходно оријентисали на деформитете кичменог стуба и стопала.
На дуго очекивану једнодневну екскурзију ученици првог и другог разреда отишли су 25.
априла, а ученици трећег и четвртог разреда своју екскурзију реализовали су дан касније,
26. априла.
У организацији јавног предузећа Паркинг сервис, 26. априла је спроведена акција за
ученике првог разреда. Том приликом нашим најмлађим ученицима подељени су заштитни
прслуци и брошуе везане за безбедност у саобраћају.
Крајем месеца априла Друштво учитеља Београда објавило је резултате конкурса
„Примери добре учитељске праксе“. Са поносом истичемо да су ове године првим
местом награђене наше учитељице Маријана Вељић и Биљана Марковић за своју
наставни рад под називом „Знање је светлост – кроз живот и дело Михајла Идворског
Пупина“. Честитамо цењеним колегиницама!
У току месеца уприличене су посете Војном музеју, Заводу за заштиту природе као
и Етнографском музеју, где су одржани планирани часови амбијенталне наставе и тематске
радионице. Ученици млађих разреда су осим тога посетили и позориште „Бошко Буха“.

Мај
Месец мај смо започели у духу дечије књижевности. Ученици нижих разреда имали
су задовољство да се 4. и 5. маја друже са књижевником Благојем Рогачем и да у разговору
са њим открију и науче нове ствари о чарима процеса књижевног стваралаштва.
Талентовани ученици из литерарних секција наше школе учествовали су на
општиснком такмичењу које је организовано у уторак 9. маја. Веома успешни тога дана
били су многи наши ученици. Друго место освојиле су Емилија Остојић II4 и Барбара
Пантовић V3. Треће место припало је Анђели Бубњевић VIII6, Тијани Легин VIII2 и
Наталији Грујовић V3. Браво за девојчице и њихове менторе, учитељицу Светлану Легин
и наставнике српског језика Данијелу Матић, Јована Милановића, Олгу Богдановић и
Марију Милинковић.
У четвртак 9. маја свој таленат су показали наши мали и велики сликари, а у оквиру
општинског такмичења школских ликовних секција. И ту смо остварили запажене
резултате. Друго место додељено је Теи Зековић II5, Софији Јовановић, Јовани
Павловић VII1 и Софији Спасојевић VI1. Треће место припало је Андреи ИветићПејовић IV1 и Јани Михајловић V1. Честитке упућујемо нашим уметницама и њиховим

менторима, учитељицама Биљани Сташевић и Светлани Дрчи, као и наставницама ликовног
васпитања Маријани Костић и Јелени Јерковић!
Тог истог 10 маја су ученици разреда VIII2, заједно са школоским педагогом и
одељенским старешином, придонели су својим учешћем у занимљивом програму под
називом „Први светски рат“.
У другој недељи месеца маја ђаци Стерије су путовали на дуго очекиване екскурзије
и рекреативне наставе у природи. Први су на пут кренули седмаци. Екскурзија за ђаке
седмог резреда реализована је у четвртак 11. и петак 12. маја. У петак ујутру су се на
рекреативну наставу упутили ђаци четвртог разреда. Само пар дана касније, у понедељак
14. маја, дошао је ред и на екскурзију ученика петих разреда. Све екскурзије и наставе у
природи су реализоване без проблема, по утврђеном плану и распореду, а деца су
похваљена за лепо понашање и поштовање договорених правила.
Наставница историје Јелена Најерица и педагог школе су 16. маја организовали један
занимљив амбијентални час за заљубљенике историје из већа седмих разреда, а у оквиру
додатне наставе историје. Тема часа је била „Други српски устанак“, а више о овом
историјском догађају ученици су научили од кустоса музеја.
У оквиру пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“ које
спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 18 маја је реализовано
тестирање ученика одељења VII2 и VII4. За координацију процеса тестирања од стране наше
школе задужене су биле педагог школе Сузана Плавањац и наставница математике и
информатике Сања Јечменица. Реализацију тестирања реализовала је Данијела Ђукић,
спољашња сарадница Завода.
У четвртак 25. маја у просторијама школе одржано је предавање за ученике четвртих
разреда под називом „Превенција болести зависности“. Предавачи су били стручњаци из
дате области, припадници Министарства унутрашњих послова.
Ученици осмог разреда наше школе Нина Ракоњац, Петар Карановић и Вељко
Мићовић учествовали су 27. маја на сусретима школа Стеријини дани у Основној школи
„Јован Стерија Поповић” у Великој Греди. На овој манифестацији ученици су представили
нашу школу извођењем Шекспирових сонета на српском и енглеском језику, уз пригодну
музичку пратњу на гитари. Ова манифестација, музичко-драмског карактера, има за циљ
наставак и учвршћивање дружења и сарадње ученика и наставника једине три Стерије у
Србији, из Велике Греде, Вршца и Новог Београда.
Посете културно-уметничким инситиуцијама овог месеца обележили су одласци у
Позориште младих „Дадов“ и позориште „Душко Радовић“, као и учешћа у радионицама и
амбијенталним часовма у Етнографском и Војном музеју. Наставник српског језика Драган
Ђокић је 26. маја организовао посету Народној библиотеци у коју су ишли ученици седмих
и осмих разреда који похађају додатну наставу из српског језика.
.

Јун
Први јунски дан у Стерији био је у знаку XV међународног фестивала поезије деце песника
„Изданци“. Овај, сад већ традиционални фестивал, је у потпуности осмишљен, организован
и реализован од стране чланова стручног актива наше школе. Свечана завршност и подела
награда одржана је у свечаној сали школе са почетком у 18 часова. За овај лепи поетски
скуп пристигле су 203 песме, а учествовало је 125 ученика разних узраста. Жири су ове
године чинили: Благоје Рогач, председник, Радослав Витомировић, Данијела Матић, Нада
Митровић Узелац и Кристина Радичевић. Организатори фестивала су се потрудили да сви
присутни уживају у пригодном поетско-уметничком програму, у коме је учествовала и
група певача старијих разреда; интернационални блок песама различитих стилова
припремиле су Невенка Пјевач и Маријана Вељић.
Вредно је и помена то да је жири Фестивала поезије београдских основних школа „Мали
победник“ уврстио у „Зборник“ песму „Чаробно место“ наше ученице Јане Јовановић VII1.
Честитамо!
И последњег наставног месеца ове школске године наши ученици су ширили своје видике
и стицали нова знања ван школских учионица. Тако су реализоване посете Народној
библиотеци, Музеју науке и технике и Београдском акваријуми и тропикаријуму.
Школска година, као и целокупно основно образовање, завршено је за наше најстарије
другаре, ученике осмих разреда. Они су се опростили једни од других, од наставника и
школе у којој су провели осам незаборавних година на свечаној прослави Мале матуре 9.
јуна у фискултурној сали школе.
Учитељице четврих разреда су се у току прва два дана треће јунске недеље опраштале од
својих ученика кроз пригодне одељенске приредбе за родитеље. Било је много смеха и суза,
а надасве лепог дружења и искрених емоција тих дана у учионицама Стерије.
Мала матура за ученике осмих разреда одржана је 14., 15. и 16 јуна у просторијама школе.
Процес полагања матуре протекао је регуларно, без било каквих примедби или
нерегуларности.
С обзиром на то да је у модерном свету реклама неминовност и да су активна комуникација
и публицитет из перспективе школе делови социјалног маркетинга где је корист заједничка,
треба поменути да је наша школа, већ трећи пут узастопно, промовисана на традиционалној
јунској
републичкој
смотри
„Сабор
учитеља
Србије“:
- 2017. године презентовањем првонаграђеног примера добре праксе (учитељице Маријана
Вељић и Биљана Марковић) под називом „Знање је светлост – кроз живот и дело Михајла
Пупина“
- 2016. године презентовањем похваљеног тандемског рада учитељица (Маријана Вељић и
Биљана
Марковић)
под
називом
„Стеријини
шегрти“
- 2015. године презентовањем похваљеног тимског рада учитељица (Маријана Вељић,

Слађана Рацков, Љиљана Инђић, Светлена Веселић) под називом „Бежанија некад и сад“
Још једну успешну, догађајима богату, школску годину завршили смо, као и сваке
године, 28. јуна свечаном поделом ђачких књижица и сведочанстава.

