ЛЕТОПИС 2017/2018.
СЕПТЕМБАР
Нову школску 2017-2018 годину дочекали смо са великим променама у организацији рада и функционисању наше школе.
Наиме, у септембру давне 2001. године због великог броја ученика и недовољно простора за рад у две смене, „Стерија“ је
прешла на рад у три смене, сместивши наставу ћака првог и другог разреда у међусмену. После дугих 16 година број ђака од
нешто мало мање од 1050, колико имамо у септембру ове године, омогућио нам је да можемо да направимо распоред наставнообразовног рада у две радне смене. У једној, популарно названој црвеној, смени су ученици непарних разреда: први, трећи, пети,
седми; док другу, плаву, смену чине ученици парних разреда: други, четврти, шести и осми. Изузетак од ове поделе је одељење
VIII5, које је из организационих разлога морало да пређе у супротну, црвену смену.
Ове године смо уписали 116 ђака првака и распоредили их у четири одељења, два одељења класичне и два целодневне наставе.
Првог септембра је, као и сваке године, уприличен свечани дочек у дворишту школе, на коме су се ђацима и њиховим
родитењима представили будући учитељ, директор и стручни сарадници. Учитељи који су ове године са ентузијазмом и
великим ишчекивњем дочекали наше најмађе другаре су:
одељење I1 разредни старешина: Душанка Павковић (класична настава)
одељење I2 разредни старешина: Бранка Ракић Дринчић (класична настава)
одељење I3 разредне старешине: Светлана Дрча и Биљана Марковић (целодневна настава)
I4 разредне старешине: Жељка Попов Шешум и Јелена Милојевић (целодневна настава)

Почетак рада сваке школске године има брз темпо и протиче у планирању и организовању обавеза неопходних за свакодневно и
регуларно функционисање наставе и боравка у школи. Наставници су у прве две недеље имали обавезу да попуне и предају
календаре писмених провера, који су затим објављени и на сајту школе. Приликом планирања поштовано је правило да ученици
могу имати само једну писмену проверу у току дана, а две у току недеље. Сви наставници и стручни сарадници су у првим
данима септембра предали годишње и месечне планове наставно-образовног рада, као и личне годишње планове стручног
усавршавања.
У првој недељи су одржани родитељски састанци на којима су, између осталог, изабрани нови представници за Савет
родитеља школе.
У току септембра трајало је и учлањење ученика у организацију „Црвеног крста“ и прикупљање чланарине у износу од 50
динара.
За ову школску годину одлуком родитеља изабрано је „Триглав“ осигурање и то за период од 01.10.2017. до 30.09.2018.
Годишња премија је 400 динара по ученику и плаћа се једнократно.
За ђаке четвртог и шестог разреда су ове године планирани часови одељенских заједница на којима ће одговарајући садржаји
бити реализовани у сарадњи са Министарством унутрашњих послова.
Као део сарадње са Заводом за вредновање квалитета образовања је 14. септембра реализован иницијални тест из српског језика
за ученике петог и седмог разреда.

У организацији и реализацији школског педагога и психолога 19. септембра је одржан општи родитељски састанак за родитеље
ученика првог разреда под називом „Када Ваше дете постане ђак“, где је родитељима ближе представљено како да се носе са
изазовима, подстицајима и променама које полазак у школу са собом неизоставно доноси.
Завод за вредновање квалитета образовања је иницијални тест из математике за пети и седми разред је по плану реализовао 21.
септембра.
Са циљем дружења и бољег међусобног упознавања, учитељице одељења I3, Светлана Дрча и Биљана Марковић, су одржале и
прву радионицу са родитељима под називом „Израда накита од јесењих плодова“.
Заједнички труд, рад и ангажовање одмах доносе и плодове, што је доказала ученица I3 Ања Шешлија која је на конкусру у
организацији „Форма идеале“ – Моја соба освојила треће место. Браво, Ања!
У просторијама наше школе је 30. септембра одржан семинар за наставнике и стручне сараднике у склопу стручног
усавршавања а под називом „Примена онлајн вики алата као дидактичких средстава у настави и учењу“ (Википедија). Наш
наставни кадар је том приликом научио како се пишу и уређују странице или чланци на Википедији.
И ову школску годину смо започели са посетама позоришним представама. Овај пут први су на реду били ученици седмог
разреда одласком у драмски студио «Центар» и том приликом су одгледали представу «Школа риалити».
ОКТОБАР
Овај месец смо започели одласком у Ботаничку башту. Ученици целодневне наставе другог разреда су 3.октобра посетили
Ботаничку башту, где им је одржан амбијентални час из предмета Свет око нас. Ђаци су имали прилику да из прве руке, у

реалним условима упознају свет флоре наших крајева. Ученици одељења класичне наставе су исту посету уприличили неколико
дана после.
4. октобар је светски дан заштите животиња, што је разредно веће других разреда искористило да организује
интегративни дан са истоименом темом. Цео наставни дан за ученике другог разреда протекао је у упознавању услова живота
различитих животиња, њихових потреба и незамењиве улоге коју оне имају у свакодневном животу биосистема. Посебан
акценат је стављен на велики проблем истребљивања многих животињских врста, као и упознавање деце са начинима заштите
угрожених врста.
Тог истог дана је у просторијама школи одржана пригодна приредба поводом пријема ђака првака у организацију
„Пријатељи деце Србије“. Овај весели и посебни тренутак у животу школараца припремиле су и релизовале учитељице првог
разреда, уз малу помоћ учитељице Жане Сомборац, координатора ове организације за нашу школу Светлане Веселић као и
наставника техничког образовања. Специјалан гост програма била је Сузана Поњавић, која је поздравила све присутне у име
Пријатеља деце Новог Београда. У програму је учествовао и мали хор сачињен од ученика четвртог разреда, који је отпевао
химну школе, а свако одељење првог разреда се представило својом тачком.
Док су наши најмлађи другари прослављали свој улазак у „Пријатеље деце“, нешто старији ђаци су вредно стицали нова
знања. Ученици 61 и 63 су 3. и 4. октобра имали практично упознавање са новим предметом – физиком, кроз посету Музеју науке
и технике, а у организацији и пратњи наставнице физике Јелене Ђурђевић.

Да би код петака од самог почетка развила љубав и интересовање према свом предмету, наставница географије Милијана
Ивановић је за своје нове ђаке организовала амбијентални час са темом „Настанак свемира и Сунчев систем“ у градском
Планетаријуму. Овај час се показао као веома успешан и наишао је на веома добре реакције од стране ученика.
Као увод у низ активности везаних за прославу дана школе, у среду 18. октобра са почетком у 13 часова одржана је
традиционална фудбалска утакмица између екипе наставника и екипе ученика. Добра атмосфера и фер игра уз спортско
навијање обележила је овај спортски догађај.
Дан наше школе је свечано обележен је у петак 20. октобра. Тог дана је у просторијама школе уприличена свечана
приредба са овогодишњом темом „Ја знам ко сам“. Ученици, њихови родитељи, као и многобројни пријатељи Стерије уживали
су у богатом, разноврсном и занимљивом програму одрађеном у координацији и организацији Наде Митровић Узелац. За улогу
конференсијеа била је задужена Данијела Матић. Програм је у кратким цртама изгледао овако:
• Старији хор је отпевао Химну Стерије у режији наставника Јован Кантар
• ученици 12 су отпевали песму „Пљус, пљус“ у режији учитељице Бранке Ракић
• Оркестар одељења 13 је одсвирао дечију песму у режији учитељице Биљана Адамов
• Рецитал групе ученика шестих разреда на тему: Стефан Првовенчани и 8 векова Србије
• рецитал Моше Одаловића „Баш лепо“ у инструменталној пратњи Ане Петровић 54

• Драмско-рецитаторски колаж у част 170 година Вукове победе за српски језик извела је група ученика петог, седмог
и осмог разреда; ментори и текст: Драган Ђокић и Нада Узелац; припремали су их Драган Ђокић, Нада Митровић
Узелац, Данијела Матић, Марија Милинковић и Јован Милановић.
• Хор старијих разреда отпевао је песму „Пјевам дању, пјевам ноћу“ у режији Љиљане Козомора и Горана Гогић
• Хор старијих разреда отпевао песму „Панонски морнар“ у режији Љиљане Козомора
• Оркестар блок-флаута одељења 42 је одсвирало мелодију Под Сенкином кућом у режији учитељице Светлане
Веселић
• Група певача ученика другог разреда је отпевало песму Бранка Радичевића „Девојка на студенцу“, уз пратњу
виолине и гитаре ученици 54 Лазар Чекановић и Михајло Живановић , а у режији учитељице Маријане Вељић
• Фолклорни састав Шумадија 05 је отпесало народне плесове „Понишавље“ и „Игре из Пирота“
После програма у школи је, као и сваке године, одржан пригодан коктел за чланове колектива, пензионере, чланове
Савета родитеља и чланове школског одбора.
Сутрадан, 21. октобра, реализована је студијска посета колектива школе Темишвару и Вршцу.
Дана 24. октобра обележен је Међународни дан јабуке у одељењу 23. Тог дана одржан је јавни час на тему „Јабука“.
Присутни су имали прилику да уживају у веселом музичко-рецитаторском програму који су припремили ученици овог разреда и

њихов учитељ Раде Витомировић. Свој допринос су дали и родитељи који су специјално за ову прилику спремили и донели
послужења у виду посластица и колача направљених од јабука. Био је то прави уметничко-гастрономски ужитак!
Љубитељи географије из одељенског већа шестих разреда који су се определили за додатну наставу из овог предмета
имали су 26. октобра веома лепу едукативну посету Природњачком музеју и изложби „Метеори“. Одлазак су организовале и
релаизовале наставница географије Љиљана Козомора и педагог школе.
Већ у октобру смо започели са такмичарским активностима, што је веома брзо резултовало наградама и трофејима којима се
поносимо и дичимо! Сезону такмичења „отворили“ су другаци учешћем на такмичењу „Књиге су у моди“ о организацији медија
„Школски портал“. Затим су веома успешно наставили пливачи Стерије који су се такмичили на Првенству Београда и постигли
завидне резултате:
• Прво место: Буквић Мартина 52
• Треће место: Марко Јовановић 84
Честитке од свих из Стерије пливачима и њиховој наставници Драгани Шкембаревић!
Одмах после тога наставник физичког васпитања Иван Грујичић је окупио школски тим рукометаша седмог и осмог разреда у
следећем саставу:
• Павле Милановић 85

• Лука Самарџић 86

• Стефан Ћоровић 82

• Марко Ковачевић 82

• Ђорђе Миленковић 84

• Пешикан Вук 84

• Милутин Брајтигам 81

• Јелић Вук 73

• Мацура Владан 84

• Шмигић Душан 86

• Виктор Андрић 81

• Ђурашиновић Стеван 85

Дечаци су играли ватрено и дали све од себе па су на Општинском такмичењу освојили прво место и тиме се пласирали за
играње против најбољих тимова свих београдских основних школа. У такмичењу на Градском нивоу били су трећи , што је
заиста успех вредан хвале! Браво, дечаци!
Нешто млађи тим рукометаша, састављен од дечака узраста петог и шестог разреда, под тренерским вођством наставника Ивана
Грујичића, био је још успешнији. Овај тим је представљајући Стерију био најбољи од свих новобеоградских школа, освојивши
прво место! У Градском такмичењу наставили су са сјајном игром и играли су све до финала, где су доживели први и једини
пораз, тако освојивши друго место у граду. Свака част, рукометаши!
„Пријатељи деце општине Нови Београд“ су реализујући програме календара активности за текућу годину релизовали пројекат
„У част Драгану Лукићу – Лукићев лист“, а у оквиру њега и локовни конкурс на коме су наши ђаци били више него успешни. У
категорији млађих разреда најуспешнији је био Матија Цвијивић 14 са освојеним другим местом (учитељица Жељка Попов
Шешум) и Виктор Каран 34 са освојеним трећим местом (учитељица Светлана Легин). У категорији старијих разреда успех је
био следећи: Кристина Јеремић 64 (ментор Ирена Митровић, Јана Стаменковић 75 (ментор Маријана Костић) и Мина Остојић 74
(ментор Маријана Костић) освојиле су друго место. Треће место припало је Огњену Стеванчевићу 72 (ментор Маријана Костић),
Јелисавети Милосављевић 85 (ментор Маријана Костић) и Ирени Миросавић 82 (ментор Маријана Костић). Честитке свима!

Посебне честитке иду Филипу Шумском 62 који је на ликовном конкурсу из ликовне културе „Ја и моји пријатељи свих
генерација“, организованом у склопу Дечије недеље, освојио друго место!
У месецу октобру реализовано је неколико различитих посета дечијим позоришним представама, како од стране ученика нижих
разреда, тако и од старијих ђака наше школе. Све посете су прошле успешно, а наша деца су се показала као веома
заинтересовани и узорни посетиоци ових институција културе.
НОВЕМБАР
Успеси у конкурсима и такмичењима наставили су да се нижу и у новембру. На ликовном конкурсу организованом од стране
„Пријатеља деце општине Нови Београд“ под називом „Ја и моји пријатељи свих генерација“, а у склопу дечије недеље, наш
ученик Шумски Филип 62 освојио је друго место. Да то није мали успех сведочи податак да је на конкурсу учествовало 110
ученика млађих и старијих разреда и 48 професора разредне наставе и ликовне културе основних школа Новог Београда.
Честитке Филипу и његовој наставници Ирени Митровић!
Наши ђаци су учествовали у још једном, овог пута литерарном, конкурсу „Пријатеља деце општине Нови Београд“ који је
организован у склопу пројекта „У част Драгану Лукићу – Лукићев лист“. У оштрој конкуренцији од више од сто пријављених
радова деце од првих до осмих разреда новобеоградских основних школа, били смо веома успешни. Друго место поделили су
Огњен Воркапић 31 са радом под називом „Драганове песме“ и Војин Прокопљевић 54 чији литерарни рад носи назив „Успавана
прича о Драгану Лукићу“. За овакав добар пласман, осим Огњена и Војина, заслужне су и Гордана Ђаловић, учитељица и
Марија Милинковић, наставница српског језика.

Спортски успеси нису изостали ни у месецу новембру. Наставница физичког васпитања Драгана Шкембаревић окупила је
женски одбојкашки тим, састваљен од девојчица седмог и осмог разреда, који је освојио друго место на општинском такмичењу.
Састав тима је изгледао овако:
Ивић Софија 83

Живковић Ангелина 82

Огњановић Ивона 83

Јолџић Дуња 82

Јовановић Јана 81

Милеуснић Ања 81

Вулић Катарина 85

Павловић Јована 81

Томашевић Тијана 82

Бранковић Катарина 75

Пејић Ива 82

Вељовић Теодора 86

Млађи тим одбојкашица, узраста пети и шести разред, такође под палицом наставнице Драгане Шкембаревић, био је четврти на
истом општиснком такмичењу.
Браво, одбојкашице!
Веома се трудимо да подстакнемо различита интересовања и склоности коју ученици показују. У том циљу су у току новембра
заљубљеници у физику, са наставницом Радом Чупић, посетили музеј „Николе Тесле“, а учесници програма прославе Дана
школе, са наставником српског језика Драганом Ђокићем и педагогом школе, били у посети Српској академији наука и
уметности.
Ученици целодневне наставе другог разреда су 24. новембра посетили Музеј афричке уметности и уз обилазак
учествовали у ликовној радионици „Израда афричких обичајних маски“.

У новембру је одржано и такмичење из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“, намењено ученицима од првог
до осмог разреда основне школе. Ученици су на часу, у току наставе приступили онлајн такмичењу. Циљ овог међународног
такмичења је побољшање информатичких вештина, као и ширење и популаризација рачунарстав и информатике. Ове године
учествовали су: Лука Младеновић 85, Павле Трбовић 85, Стеван Ђурашиновић 85, Ана Ђошев 85, Александра Глишовић 85,
Анастасија Малезић 74 и Никола Ракин 74.
Крајем месеца ученици трећих разреда су у Етнографском музеју присуствовали амбијенталном часу под називом
„Живот, обичају и начин становања у прошлости“.
У току новембра релизовано је шест различитих посета позоришним и биоскопским представама у којима су учествовали
ђаци свих узраста. Занимање наших ученика за овај вид ваннаставник активности је традиционално веома велико, а понашање и
реакције деце су, као и увек, били за похвалу.
ДЕЦЕМБАР
Традиционално, децембар је месец богат дешавањима везаним за испраћај текуће године и припремама за дочек
наступајуће. У школи почиње да се осети претпразнична атмосфера, ходници и учионице се ките новогодишњим украсима, док
се ученици и наставници вредно носе са растућим школским захтевима и обавезама. Али, кренимо редом!
За ученике других и трећих разреда је 5. децембра организовано предавање под називом „Едукација ученика о пословима
комуналне полиције“, где им је ближе и јасније објашњено које су обавезе и дужности ове јавне службе. Ово предавање је само
један од примера сарадње наше школе са локалном заједницом.

У духу даривања и осећаја заједништва са онима који су мање привилегиовани, ученици и родитељи одељења 1 4 , заједно
са учитељицама Жељком Попов Шешум и Јеленом Милојевић, су 6. децембра реализовали једну веома лепу и племениту
радионицу са хуманитарним циљем. Наиме, том приликом су ђаци са својим родитељима припремили новогодишње пакетиће
које су наменили деци из Свратишта у Новом Београду.
Уобичајена пракса у нашој школи је да радо учествујемо у хуманитарним акцијама. Тако смо и ове године узели учеће у
акцији Црвеног крста „Један пакетић много љубави“, а наши ђаци су се у великом броју одазвали доносећи разне сланише и
слаткише.
Ученици одељења 51 су 14. децембра, заједно са својим одељенским старешином Данијелом Матић, учествовали у
радионици „Обичајне маске Африке“ у Музеју афричке уметности.
Наши прваци из одељења 13 су 14. децембра били део једне посебне ликовне радионице у ОШ „Нови Београд“.
Радионица је носила назив „У сусрет празницима“, а организована је заједно са ученицима са посебним потребама и њиховима
наставницима. У фебрарском броју часописа „Школарка“су објављене фотографије са радионице, заједно са пропратним
текстом.
Као и сваке године, и овог децембра учествујемо у такмичењу „Најраспеванија одељенска заједница“. У просторијама
школе 21. децембра је одржано школско такмичење на коме је највише гласова жирија освојило одељење 42, тако се пласирајући
на општински ниво. Ученици овог одељења су у двогласу отпевали староградску песму „Пред Сенкином кућом“ и „Пролеће се
буди“, канон. Успешни су били и нешто касније у конкуренцији осталих новобеоградских школа, освојивши друго место на
општинском такмичењу. Честитке за 42 и учитељицу Светлану Веселић!

Такмичење рецитатора је још једна активност у којој Стерија традиционално и радо учествује. На школском такмичењу,
одржаном 25. децембра, у категорији млађих разреда пласирали су се Лана Проданић 24 и Огњен Воркапић 31, а у категорији
старијих разреда Михајло Живковић 54 и Михајло Вучетић 81. Браво за ученике, њихове наставнике и учитељице, као и велико
хвала стручном жирију!
Новогодишњи вашар је догађај који има важно место у каледнару дешавања наше школе уназад пар година. Ученици и
наставници му се радују и вредно се припремају за њега кроз низ радионица које свако одељење посебно организује, правећи
различите и посебне новогодишње украсе и посластице специјално за велику продајну изложбу у дворишту наше школе. Ове
године смо се окупили у великом броју у уторак 26. децембра у 17:30 часова. Ни хладноћа ни мрак нису покварили весело,
бучно, празнично расположење које је владало међу ђацима, родитељима и наставницима школе. Свако одељење је имало свој
штанд на коме су били изложени ученички радови. Дружили смо се, смејали, забаљали и представили своју школу у најбољем
могућем издању. Захваљујемо свим родитељима, деци и наставницима на сарадњи и учешћу у овој празничној акцији!
У разредном већу других разреда 27. децембра уприличен је јавни час „Дружење са Љубивојем Ршумовићем“.
Крај текуће године многа одељења нижих разреда обележе пригодним новогодишњим приредбама припремљеним за родитеље.
Једна од таквих приредби одржана је 28. децембра у одељењу целодневне наставе 24 , у организацији учитељица Маријане
Вељић и Драгане Ђокић. Наведимо још и сличну риредбу одржану истог дана у одељењу 13, учитељице Светлана Дрча и
Биљана Марковић.

За ученике других, шестих и осмих разреда су у току децембра организоване засебне посете позоришним представама, у скаду
са њиховим узрастом и интересовањем. Као и иначе, занимање наших ђака за овај вид дружења и излазака је велико, а
понашање за сваку похвау.
ЈАНУАР
Овај месец протекао је у активностима везаним за завршетак првог полугодишта. Пре свега ђаци, али и наставници такође,
имали су пуне руке посла око закључних оцењивања, стандардизованих полугодишњих тестова, контролних задатака и свега
оног што крај класификационог периода носи са собом. И поред тога имали смо времена, воље и, изнад свега, знања за додатне
активности.
Одмах после божићних празника, тачније 11. јануара, у Спортском журналу објављен је чланак о учешћу наше школе у
амбициозном пројекту Спортског савеза Београда под називом МИНИМИНИ лига, а који се организује под покровитељством
Градског секретеријата за спорт и омладину. Ради се о такмичењу ученика првих и других разреда основних школа на
специјалном полигону на коме се тестира спретност и окретност и развијају моторичке способности код деце. Реакције наших
ђака су биле феноменалне, владала је права мала еуфорија, а сјајан одзив је био и од стране родитеља, који су пружили пуну
подршку овој акцији. Директор школе је такође исказао свој позитиван став и похвалио акцију, истакавши да су оваква
такмичења добродошла јер је физичка активност у овом узрасту неопходна за правилан физички и психички развој деце.
У уторак 16. јануара са почетком у 19 часовау организацији учитеља Радета Витомировића и одељења 23 и 63, одржано је
књижевно вече са темом „Сањај и путуј“ а поводом обележавање 88 година излажења „Политике за децу“. Наши ђаци су
спремили колаж поетских и прозних текстова објављених у „Политици за децу“ у последњих 30 година! Вредело је посетити
овај час и због тога што су нам гости били, осим родитеља и запослених у школи, и песникиња Зорица Бајин Ђукановић, као и

новинари, представници новинске куће „Политика“, чије присуство је било веома значајно и упечатљиво за децу. на крају
програма почастили смо се закуском и великом рођенданском тортом. Чланак о овој књижевној вечери објављен је и у листу
„Политика“, заједно са позивом свим љубитељима дечије штампе да дођу и присуствују.С
Школско такмичење из математике за ђаке од трећег до осмог разреда одржано је 19. јануара.
Ученице Стерије учествовале су од 22. до 24. јануара у општинском такмичењу „Златна сирена“, такмичењу најлепших дечијих
гласова Београда. Ова манифестација је организована оквиру ДЕМУС-А за ученике основних школа Београда у жанровима
стари мајстори, класична или савремена соло песма, народна домаћа и страна песма и дечја забавна песма. Нашу школу
представљале су:
•

Јелена Вељић 21 са песмом „Изгрјала е месечинка“, народна песма из Бугарске (народна страна песма). Јелена је освојила
1. место и тиме обезбедила пасман за градско такмичење.

Ментор: Јованка Стојковић.
• Маша Бунчић 24 са песмом „Маријо дели бела кумријо“ са Косова (жанр В - народна домаћа песма). Маша је освојила 1. место и
тиме обезбедила пласман за градско такмичење.
Mентор: Маријана Вељић; сарадник Невенка Пјевач.
• Петра Будимир 24 са песмом „Апелујемо “ (жанр Б – дечја забавна песма), освојивши II/1 место.
Mентор Маријана Вељић; сарадник Невенка Пјевач.

• Тамара Ракић 24 која је певала песму „Успаванка“ Ј. Брамс (жанр А – стари мајстори). Тамара је за свој наступ добила похвалу.
Mентор: Маријана Вељић; сарадник Невенка Пјевач.
Наставник музичког васпитања Јован Кантар био је ментор и руководилац такмичарима у категорији старијих разреда.
Пласман је био следећи:
• Весић Анђела 54 – освојено 3. место у категорији соло певање уз оркестарску пратњу са песмом „Синоћ кад је пао мрак“
(староградска песма);
• Тијана Ботуњац 54 – освојено 3. место са песмом „Јовано, Јованке“, у категорији народна песма без пратње.
Честитке свим учесницама и њиховим наставницима!
Успешни смо били и на спортским такмичењима. Женска кошаркашка екипа освојила је друго место на општинском такмичењу
одржаном у јануару. Браво за девојчице: Костић Ању 62, Машу матијевић 63, Елену Михајловић 63, Јелицу Влаховић 65, Андреу
Таубнер 65, Марију Тасић 61, Ему Стојановић 61, Красић Ану 61 као и њиховог наставника и тренера Бошка Витомировића.
Овај месец, као и цело прво полугодиште, завршили смо свечано и радно прославом Светог Саве. Светосавска академија је
уприличена у суботу 27. јануара са почетком у 1130 часова. Програм је изгледао овако:
ТАЧКА
1. „Светосавска химна“

ИЗВОЂАЧИ
Хор старијих разреда:

МЕНТОР(И)
проф. Јован Кантар

Музичка пратња клавир:

учитељица Бранка Ракић
Дринчић

2. „Здравица народу
Српском“

1. Маша Чутурило 75

проф. Нада М. Узелац

2. Стефан Тимић 86

проф. Драган Ђокић

3. Јана Михајловић 61
(соло пемса „Жубор вода
жуборила“)

3. „Слово Светом Сави“

Чланови драмске секције:

проф. Нада М. Узелац

1. Софија Петровић 63

проф. Драган Ђокић

2. Жана Јеловац 65
3. Јана Митровић 65
4. Страхиња Ђукић 81

4. Песме:

Ученици другог разреда

Вероучитељка

- “ И то је, то је све“

пратња на клавиру:

Невенка Пјевач

- „Свети Сава“

Учитељице:
Маријана Вељић
Бранка Ракић Дринчић
5.“ Свети Сава – светионик

Драмска секција старијих

српске земље“

разреда:

проф. Нада М. Узелац
проф. Драган Ђокић

„Ко удара тако позно“

1. Елена Васић 83
учитељица Жана Сомборац
2. Михаило Вучетић 81
3. Дуња Јолџић 82
4. Страхиња Ђукић 81
5. Андреј Ковачевић 83
6. Матија Миљаковић 83
7. Матија Шаренац 71
8. Николина Милановић 65

9. Јанко Војводић 43 (гуслар)
10. Михајло Живановић 54
Чланови драмске секције:

проф. Нада М. Узелац

1. Елена Васић 83

проф. Драган Ђокић

2. Михаило Вучетић 81
6. „Не дам ништа што је

3. Андреј Ковачевић 83

моје“
4. Матија Миљаковић 83
5. Матија Шаренац 71
+ Ема Пејчић (музичка
пратња на виолончелу
Водитељ програма:

Милица Ђукић 75

Израда реквизита:

учитељица Драгана Ђокић
Чоловић

Израда конферансе:
проф. Данијела Матић
Велико хвала за помоћ у
костимирању глумаца:

проф. Сузана Петровић

ФЕБРУАР
Ученици су фебруар почели одмарајући на заслуженом одмору – зимском распусту, али је то није важило и за запослене у
школи. Почетком месеца у школи је одржан акредитовани семинар „Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ-а“ , на
коме је присуствовало 15 чланова колектива.
После повратка ученика са распуста, полако смо се загревали за рад у другом полугодишту. Неки су, међутим, одмах били веома
вредни и радни па резултати нису изостали. На општинском такмичење из физике, које је одржано 18. фебруара у ОШ "Лаза
Костић", учествовало је 16 ученика шестог разреда, 3 ученика седмог разреда и 4 ученика осмог разреда. Резултат је био
следећи:
• Јана Стојадиновић - 2. место
• Никола Грујић - 2. место
• Милош Вујић - 2. место
• Мика Љиљак Вукајловић - 3. место
• Димитрије Михајловић - 3. место
• Никола Видовић - 3. место

• Уна Палић - 3. место
• Матија Јовичић - 3. место
• Мина Остојић - 3.место
• Ана Златановић - 2.место
• Никола Добричић - 3.место
Похвале за вредне физичаре и наставнице Радојку Чупић и Ђурђевић Јелену!
Новина у нашој школи ове године је да смо се прикључили међународном такмичењу из енглеског језика под називом
Hippo “English Without Borders“ Competition. Ове године такмичење је обухвалтило 23,500 учесника из више од 20 различитих
земаља и част нам је да смо били део ове бројне заједнице љубитеља енглеског језика. Осим што смо били по први пут
учесници, били смо и регионални центар такмичења, што значи да су деца полагла тест у просторијама наше школе.
Прелиминарна рунда такмичења је одржана 23. фебруара са почетком у 13 часова. Имали смо скоро 100 учесника – кандидата
распоређених у 4 категорије. Такмичење је успешно реализовано, а и деца и наставници су изразили задовољство и позитивне
утиске о овом новом искуству. У оштрој конкуренцији, у даљи, полуфинални круг су прошли: Ангелина Добричић, Лука
Вручинић, Дуња Скупек, Лука Зељковић, Немаља Петровић, Софија Хинић, Мика Љиљак-Михајловић, Никола Грујић, Ана
Ђошев и Катарина Бркљач. Браво за њих! Похвале такође заслужују и сви учесници, као и целокупан актив наставника
енглеског језика.

Међународни дан матерњег језика, 21. фебруар, обележен је и у нашој школи, са циљем да се код деце подигне свест о значају
матерњег језика, али и о потреби за језичко- културном разноликости и мултилингвизмом.
За родитеље ученика петих разреда одржани су 20. и 22. фебруара родитељски састанци „Шта је било данас у школи?“,
посвећени превенцији насиља, како у школи, тако и ван ње.
На самом почетку сезоне такмичења показали смо се веома добро. На општинском такмичењу из рачунарства ученика
Никола Добричић је освојио прво место. Честитке Николи и наставници Драгани Јовановић.
Општинско такмичење из математике је одржано 24. фебруара, а ево и табеле са постигнућима наших вредних
математичара:
III РАЗРЕД
Вања Јеловац
Неда Станисављевић

Биљана Сташевић
Снежана Грозданић
IV РАЗРЕД

I награда
I награда

Андрија Ивановић
Сава Стошић
Николина Бабић
Ана Марковић
Миша Ђерковић

Марија Калезић
Љиљана Инђић
Љиљана Инђић
Љиљана Инђић
Љиљана Инђић
V РАЗРЕД
Јелена Стојановић

II награда
III награда
III награда
III награда
III награда

Михајло Живановић
Дуња Шеган

Јелена Стојановић
VI РАЗРЕД

II награда
III награда

Никола Грујић
Лука Станимировић

Наталија Радовановић
Наталија Радовановић
VII РАЗРЕД

II награда
III награда

Матија Јовичић
Мина Остојић

Јелена Стојановић
Јелена Стојановић
VIII РАЗРЕД

I награда
III награда

Милица Станковић
Лука Рапаић
Ана Златановић
Никола Добричић
Лука Младеновић

Наталија Радовановић
Ана Ружић
Ана Ружић
Јелена Стојановић
Јелена Стојановић

I награда
I награда
II награда
III награда
III награда

У току овог месеца су ученици шестог разреда који су
били укључени у пројекат „Вики школарац“ успешно
завршили своје чланке којима су обогатили садржај
Википедије на српском језику. Ученици су кроз самосталан и
истраживачки рад прво бирали тему о којој ће писати, а
затим су, по жељи, или преводили већ постоје чланке са
енглеског језика, или писали нове чланке који не постоје на
српској Википедији. Сарадници на овом пројекту били су
господин Небојша Ратковић из „Викимедије Србије“ и Сања
Јечменица, наставница информатике и рачунарства, који су

својим ангажовањем и надзором допринели да радови ученика буду успешно завршени. Деца су изнела веома позитивне утиске
о раду на овом пројекту, о чему сведоче и њихови коментари. Неке од најуспешнијих чланака (Моцартов Реквијем, Флеш
Гордон, Џели Бинс бонбоне, Харибо, Фуро – јапански ритуал, Живи песак) могу да се погледају на следећим веб адресама:
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Mocartov_Rekvijem
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Fleš_Gordon
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Dželi_Bins
https://sr.wikipedia.org/wiki/Харибо
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Furo

https://sr.wikipedia.org/sr/Живи_песак

МАРТ– месец такмичења
Друго полугодиште је у нашој школи започето у духу енглеског језика. Након међународног такмичења Hippo, уследило је
општинско такмичење новобеоградских основних школа, које је, по већ устаљеној традицији, одржано у просторијама
„Стерије“. У суботу 3. марта отворили смо врата за 78 ученика – такмичара и њихове наставнике из 19 основних школа из наше
општине. Као и све претходних година, показали смо се као одлични домаћини и организатори. Сам процес тестирања и
прегледања тестова је прошао регуларно, без неправилности или било каквих замерки. Сви учесници су напустили нашу школу
са позитивним утисцима, а колеге из других школа су сложни у оцени да су пријем ученика и организација такмичења били на
високом нивоу. Заслуге за то, без сумње, припадају активу наставника енглеског језика који чине: Славица Предолац, Милена
Ђокоћ, Весна Ковачевић и Десанка Симић-Баждар. И наши ученици који су учествовали на такмичењу су били више него
одлични. Од шест њих који су се такмичили, пет је прошло на окружно такмичење. То су:

прво место

друго место

треће место

Лука Младеновић 85

Николић Марта 86

Кенђелић Невена 84

Ђокић Лара 83

Ковачевић Марко 82
(специјална кетагорија)

Ђошев Ана 85
Честитке свим учесницима и наставницима!
Тог истог дана је у ОШ „Кнегиња Милица“ одржано и такмичење из немачког језика. Успех није изостао. Најуспешнији су
били:
прво место

друго место

треће место

Невена Кенђелић 84

Милица Станковић 83

Елени Васић 83

Стефан Стојачић 84

Лана Леовац 84

Дуњи Јолџић 82

Николина Ристић 81

Ани Ђошев 85
Ањи Шундерић 86

Браво за такмичаре и њихове наставнице Сузану Петровић и Марију Јекнић! Нешто касније у току месеца, тачније 25. марта,
одржано је и градско такмичење из немачког језика у ОШ „Змај Јова Јовановић“. Николина Ристић и Стефан Стојачић су се
показали као најуспешнији, освојивши треће место.

И најбољи хемичари су одмерили знање са својим вршњацима истог тог 3. марта. У ОШ „Ратко Митровић“ такмичили су се и
били успешни:
прво место

друго место

треће место
Остојић Мина 74
Радојковић Катарина 74
Самоловац Димитрије 74

Похвале за седмаке и њихову наставницу Невенку Борковић.
Већ у току следеће недеље су заљубљеници у енглески језик имали прилику за још једно заједничко дружење. Наиме, заједно са
својом наставницом ишли су у посету Америчком културном центру – Америчком кутку.
Најбољи физичари имали су у марту још једну прилику да покажу и докажу своје знање. Градско такмичење из физике је
одржано 10.марта у ОШ "Милан Ђ. Милићевић“ и на њему је учествовало је 7 ученика шестог разреда и 2 ученика седмог
разреда.
Освојена места:
прво место

друго место

треће место

похвала

Никола Видовић
Димитрије Михајловић
Никола Грујић

Јана Стојадиновић

Милош Вујић
Мина Остојић

Велика група најбољих ученика такмичила се на општинском такмичењу из српског језика исте те суботе, 10. марта.
Поменимо најбоље:
прво место

друго место

треће место

Наталија Росић 53

Лазар Чекановић 54

Ива Лазић 64

Ива Здравковић 61

Наталија Грујовић 65

Михаило Жугић 64

Тијана Пешић 71

Дуња Новаковић 65

Лана Леовац 84

Никола Ракић 73

Марта Николић 86

Теодора Васиљевић 84

Лука Зељковић 51
Маша Глошовић 61
Николина Ристић 81

Похвале за ученике и наставнике српског Ковачевић Јелену, Данијелу Матић, Марију Милинковић и Драгана Ђокића.

У току су већ и припреме за следећу школску годину. Са жељом да приближимо дух „Стерије“ будућим школарцима, 14. марта
је одржан родитељски састанак „Представљамо вам Стерију“, који је организован за родитеље деце предшколског узраста.
Следеће такмичење које је уследило било је из географије. Наставница Милијана Ивановић је 11. марта отпратила своје ђаке у
ОШ „Младост“, где је одржано општинско такмичење. Поменимо најуспешније љубитеље географије:
прво место

друго место

Самоловац Димитрије 74

Крнета Анастасија 74

Лукић Матеја 84

Стеванчевић Огњен 72

Марковић Александар 86
Милићевић Лука 86

треће место

Карановић Никола 72
Павловић Петар 84
Миленковић Лука 86

Оволики број освојених првих и других места је заиста за сваку похвалу! Пар недеља касније, 28. марта, у ОШ „Бора
Станковић“ млади географичари су се сакупили још једном, да одмере снаге на градском нивоу. Успех није изостао ни овај пут:
прво место

друго место

треће место
Крнета Анастасија 74
Стеванчевић Огњен 72

Милићевић Лука 86

Самоловац Димитрије74
Марковић Алесандар 86

Лукић Матеја 84
Павловић Петар 84

Најуспешнији од свих, Милићевић Лика је освојеним првом местом обезбедио и учешће на републичком такмичењу на ПМФ-у
у Новом Саду. Браво за све, а посебно за Луку!
Математичари су имали прилике да провере своје знање на математичком такмичењу „Кенгур“ које је 15. марта одржано у
просторијама школе.
Средином марта, тачније 17. у ОШ „Милан Ракић“ одржано је и такмичење из биологије. Наша школа је имала много
представника, а можемо да се похвлимо и бројним освојеним местима.
прво место

друго место

треће место

Филип Максимовић 52

Гавриловић Јелена 64

Димитрије Радојковић 54
Јеремић Кристина 64
Лазар Чекановић 54
Андреј Скупек 73
Алекса Николић 54
Никола Ракић 73
Наталија Росић 53
Марко Јаковљевић 72
Којић Кристина 61
Јевтић Милан 62

Јелисавета Милосављевић 85

Опра Огњен 61
Алекса Станисављевић 72
Лука Младеновић 85
Станковић Милици 83
Николић Марти 86
Милићевић Луки 86
Војводић Теи 83
Наставница Весна Милојковић је била задужена за пете и седме разред. За другу смену, коју чине шестаци и осмаци, одговорна
је наставница Јасмина Пантић. Честитке свима!
И млади историчари су се такмичили истог дана. На такмичењу су најбољи били:
прво место

друго место

треће место

Златановић Лука 86

Дуња Скупек 53
Шумски Филип 62

ДЕМУС градско такмичење „Златна сирена“ одржало се 22. марта. Ученица Маша Бунчић одењење 24 је отпевала народну
домаћу песму „Маријо дели бела кумријо“, а Јелена Вељић одељење 21 народну страну песму „Изгрјала е месечинка“. Обе

девојчице су освојиле ПРВО МЕСТО у свом жанру и у својој узрасној категорији. Честитке Маши и Јелени, као и њиховим
менторкама, учитељици Маријани Вељић, Јованки Стојковић и сарадници, вероучитељки Невенки Пјевач!
Најбољи такмичари из математике, прошавши општински ниво такмичења, 25. марта су имали прилику да се такмиче са
вршњацима из целог града. Конкуренција је била оштра, а задаци веома захтевни. Резултат је био следећи:

Михајло Живановић
Никола Грујић
Лука Станимировић
Матија Јовичић
Лука Рапаић
Ана Златановић
Никола Добричић

V РАЗРЕД
Јелена Стојановић
VI РАЗРЕД
Наталија Радовановић
Наталија Радовановић
VII РАЗРЕД
Јелена Стојановић
VIII РАЗРЕД
Ана Ружић
Ана Ружић
Јелена Стојановић

2. награда
3. награда
похвала
2. награда
1. награда
3. награда
похвала

Високи пласман је освојио Никола Добричић освојивши прво место на окружном такмичењу из рачунарства и тако осигуравши
учешће на државном такмичењу. Браво Никола!
Градско такмичење из енглеског језика одржано је 25. марта у ОШ „Бранко Радичевић“ у Новом Београду. Наши представници
су се сјајно показали:
прво место

друго место

треће место

Николић Марта 86
Ђокић Лара 83
Ђошев Ана 85
Лука Младеновић 85
Сви ученици су освојеним другим местом обезбедили учешће на републичком такмичењу. Браво!
Такмичење из техничког и информатичког образовања је, сходно каледнару такмичења, такође било у марту. Ученици „Стерије“
су показали интересовање и за овај предмет. Од 11 ученика који су учествовали најбољи су били:
прво место

друго место

Ана Петровић 54

Маша Матијашевић 63

треће место

Свака част, девојчице!
Овако велики број споменуте деце која су освојила разна места на општинским и градским такмичењима најбољи су
доказ квалитета и виског нивоа знања који ђаци добијају у „Стерији“ и сведоче о томе како у нашој школи континуирано
развијамо радну етику и препознајемо и подстичемо љубав и интересовање ученика према предметима ка којима изражавају
склоност.
Међутим, било је у марту дешавања и која нису била везана за такмичења.

Ученици одељења 41 и 42 су 20. и 21. марта посетили Музеј науке и технике, где су обишли сталну поставку и учествовали у
радионици „Ваздух.
У другој половини овог месеца било је и многих активности организованих поводом предстојећег хришћанског празника –
Ускрса. Безмало сва одељења нижих разреда су, у организацији својих учитеља и учитељица, релизовала креативне ликовностваралачке радионице са заједничком темом „У сусрет Ускрсу“ на којима су, заједно са родитељима, припремали разноврсне
радове за ускршњу продајну изложбу. Неки су су се за Ускрс спремали и кроз активности ван просторија школе. Тако су 20. и
23. марта ученици трећег разреда посетили Етнографски музеј и учествовали у радионици „Шарање ускршњих јаја, а истој
радионици су присуствовали и ученици другог разреда пар дана касније.
Са поносом истичемо учешће 35 ученика другог разреда у снимању специјалне Васкршње емисије ТВ Храм, при Српској
православној цркви. Децу су припремале и водиле вероучитељка Невенка Пјевач и учитељица Маријана Вељић, уз сарадњу свих
учитеља разредног већа другог разреда. Снимак овог наступа се може погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=RWUxA_S_5e0
Велики Ускршњи вашар је одржан у школском дворишту, 28. марта текуће школске године. Била је то разнобојна и
весела продајна изложба ученичких радова са мотивима Ускрса, направљених на ученичким радионицама. Уз присуство многих
наставника, ученика и њихових родитеља као и представника локалне заједнице на пригодан начин смо обележили наступајући
празник.
Било је током марта и разник културних дешавања у виду посета позориштима, музејима или заводима. Поменимо посету
одељења 45 мјузиклу „Тесла и битка на магнетном пољу“ у Народном позоришту и одлазак одељења 41, 42 и 43 на позоришну

представу „Пепељуга“ у позориште Бошко Буха. Занимљива је била и посета ученика осмог разреда програму „Београд под
Београдом“.
АПРИЛ
Овај месец је започет путовањем и дружењем. Кошаркашка репрезентација школе, коју је чинило 12 ученика, је у пратњи
директора школе и наставника физичког васпитања Драгане Шкембаревић, Дејана Крталића и Ивана Грујичића постетила ОШ
„Метлика“ у Словенији, где су и учествовали у спортском турниру одржаном у оквиру прославе дана школе. На овај начин
настављамо и продубљујемо дугогодишњу сарадњу и пријатељство између наше две школе.
У овом месецу започели смо и са путовањима на ескурзије. Ученици осмог разреда су на матурску екскурзију отпутовали 10., а
вратили се 12. априла. Пут је реализован по утврђеном плану и програму а ученици су похваљени од старне разредних
старешина за понашање и поштовање договорених првила.
Већ сутрадан, у петак 13. априла, је у складу са календаром Министарства просвете, организована пробни завршни испит за
мале матуранте. У петак, са почетком у 12 часова, ђаци су радили тест из математике. У суботу 14. априла рађен је тест из
српског језика и комбиновани тест.
Ученици осмог разреда који похађају додатну наставу из енглеског језика су 18. априла посетили Амерички кутак и учествовали
у амбијенталном часу „Идиоми у енглеском језику“. Ученици су били у пратњи наставнице енглеског језика Славице Предолац
и педагога школе.

У просторијама школе је 23. априла реализована едукативна радионица за наставнике под називом „Анализа и упоређивање
лекција из уџбеника математике за први разред“ различитих издавачких кућа. Водитељи радионице биле су професори разредне
наставе: Светлана Дрча, Драгана Ђокић и Гордана Рашковић Личинић.
Светски дан књиге, 23. април, обележен је прикладим инегративним даном у разредном већу трећег разреда. Том приликом су
ученици, кроз низ разних активности из различитих предмета, истакли важност развоја културе читања код младих и тиме одали
почаст једној од највећих човекових изума, писаној речи. И чланови библиотекарске секције су се укључили у обележавање овог
датума тако што су поставили тематске паное на ову тему у ходницима школе.
У току априла настављена су такмичења започета претходног месеца. Државно такмичење из математике је одрђано 21. априла,
а имали смо два представника, Луку Рапаића 84 и Матију Јовичића 71. У оштрој комкуренцији, оба такмичара су се истакла, а
Матија је освојио треће место. Честитке на сјајном успеху заслужују ученици и актив наставника математике!
На градском такмичењу из хемије, одржаном 22. априла, учествовали су Остојић Мина 74 и Самоловац Димитрије 74. Мина је
заузела друго, а Димитрије треће место. Честитке и њима и наставници хемије Невенки Борковић.
Бројна је била екипа која је представљала „Стерију“ на градском такмичењу из биологије које је било 21. априла у ОШ
„Петар Кочић“. Успех је опет био завидан!
прво место

друго место

треће место
Филип Максимовић 52

Наталија Росић 53
Димитрије Радојковић 54

Јевтић Милану 62

Алекса Николић 54

Алекса Станисављевић 72
Николић Марта 86
Лука Младеновићу 85

Којић Кристина 61
Опра Огњен 61
Гавриловић Лена 64
Јеремић Кристина 64
Станковић Милица 83
Милићевић Лука 86

Марта и Никола су овим пласманом обезбедили учешће на републичком такмичењу, које је организовано на Биолошком
факултету у Београду 27. маја. Честитамо свим такмичаима и наставницама Јасмини Пантић и Весни Милојковић!
Градско такмичење из српског језика одржано је у суботу 28 априла. Постигнути су следећи резултати:
прво место

друго место

треће место

Тијана Пешић 71
Марта Николић 86
Тијана и Марта су овим пласманом обезбедиле учешће на републичком такмичењу које је одржано у мају у Тршићу.

Са поносом истичемо још једно, али сасвим посебно, прво место освојено на општинском такмичењу. Наиме, одељење 4 5,
вођено креативношћу и трудом учитељице Љиљане Инђић, на Фестивалу позоришних игара деце и младих, где се окупљају
драмске групе ученика основних школа , је одиграло представу „Бајка о рибару и рибици“ и убедљиво освојило прво место у
групи „Разиграно одељење“! Осим тога ова адаптација Пушкинове бајке освојила је и:
• награду за најбољу режију: Љиљана Инђић, професор разредне наставе
• награду за колективну игру
• награду за костим: Наталија Олујић, Исидора Стојановић, Валентина Радовић
• награду за сценогарфију: Љиљана Инђић, професор разредне наставе, Вања Милаш, Новак Јовановић, Лука Млађеновић, Ана
Миленковић, Дамир Цигуљин
• награду за најбољу женску улогу: Тара Протулипац за улогу „баба“
• награду за најбољу епизодну мушку улогу: Лука Млађеновић за улогу „гусар Млађа“
Велико браво за позоришну групу одељења 45! Остали ученици школе су такође у току месеца могли да уживају у представи, јер
је, кроз неколико организованих наступа у фискултурној сали, дата прилика свима да одгледају ову веома професионално
одрађену представу. Неподељена пажња и концентрација као и реакције ученика – гледалаца је најбољи доказ о квалитету
представе „Бајка о рибару и рибици“.

Још једно прво место забележило је одељење 45. У организацији „Пријатеља деце општине Нови Београд“ спроведено је
литерарно такмичење „Мој крај приче“. На текст приче књижевника Милутина Ђуричковића учесници конкурса – такмичења
писали су свој крај приче „Како се сан успављује“ (млађи узраст) и „Поштар“ (старији узраст). Прво место у категорији нижих
разреда освојио је Коста Петровић 45, а у категорији старијих разреда најуспешнија је била Тијана Ботуњац 54, са освојеним
трећим местом. Честитке заслужују и ментори, Костина учитељица Љиљана Инђић, као и Тијанина наставница српског језика
Марија Миленковић.
Имали смо представника и у ликовном конкурсу у организацији „Пријатеља деце општине Нови Беогад“ под називом „Птице“.
У конкуреници од 155 радова ученика основних и средњих школа, наша ученика Тијана Пешић 71 освојила је друго место у
категорији старијих разреда основне школе. Браво за Тијану и њену менторку, наставницу ликовне културе Маријану Костић!
Представници Ученичког парламента, под вођством координатора, наставнице Весне Ковачевић и педагога школе, су 26. априла
били гости на Фестивалу пролећа који се одржава у ОШ „Кнегиња Милица“.
Од посета културно-уметничким у текућем месецу, издвојићемо посету ученика 61 и 63 позоришту „Душко Радовић“ и представи
„Поп Ћира и поп Спира“, као и одлазак одељења 34 у Библиотеку града Београда и присуство радионици „Позориште сенки“.
MАЈ
Школска година се захуктава, такмичења се приводе крају а ђаци и даље раде „пуном паром“ на доказивању својих знања и
умећа. На самом почетку овог месеца поменимо такмичење најпреданијих љубитеља читаља „Читалачла значка“. Због великог
броја учесника, активности су подељене на два дана, четвртак 3. мај и петак 4. мај. Гост такмичења био је представник
Библиотеке града Београда. Као подстицај развоју културе читања, библиотека „Вук Караџић“ је поклонила бесплатно чланство
свим ученицима првог разреда и ученицима који имају три везане „Читалачке значке“. Бесплатно чланство важи годину дана.

Диван поклон за љубитеље читања, којих у „Стерији“ има много! Следеће недеље је постављена изложба најуспешнијих радова
такмичења „Читалачка значка“, која је у наредном периоду красила ходнике наше школе. Истих тих дана својом посетом нас је
почаствовао песник Благоје Рогач, који се дружио са ученицима нижих разреда и одржао им час „Дружење са песником“.
У одељењу 71 је у петак 4. маја је у току 5. часа послеподневне смене одржан тематски час са темом „Жртве холокауста“. На
овом часу је, кроз корелацију предмета историја и српски језик, било речи о жртвама другог светског рата не само у Србији већ
и у целој Европи, са посебним освртом на „Дневник Ане Франк“. Реализатори часа су биле наставница историје Данијела Тадић
и наставница српског језика Данијела Матић.
Ученици другог разреда су истог тог петка, други пут ове године, учествовали у снимању специјалне емисије ТВ Храм под
називом „Ђурђевданске песме“, при Српској православној цркви. Децу су припремале и водиле вероучитељка Невенка Пјевач и
учитељица Маријана Вељић. Снимак овог наступа се може погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=Ejj69dljau0
Чланови драмске секције су у суботу 5. маја су посетили нашу братску школу „Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди.
Наши ђаци су својим драмско-рецитаторским колажом учествовали на Стеријином данима а у склопу прославе дане братске нам
школе.
Имали смо 4 представника на републичком нивоу такмичења из енглеског језика, које је одржано 13. маја у ОШ „Ђура
Јакшић“ у Ђуприји. Све похвале за Ану Ђошев, најбољу од њих, која је освојила друго место у републици! Браво Ана!
Поменимо још две девојчице које су оствариле велики успех из енглеског језика. Реч је о Дуњи Скупек и Марти Николић које су
учествовале у финалној рунди међународног такмичења „Hippo“. Дуња и Марта су имале прилику да проведу пар дана у

Италији у место Лидо ди Иесоло, где се финале оджава, и да дружећи су са вршњацима из целе Европе, покажу, побољшају и
усаврше своје знање из енглеског језика. Какво дивно искуство! Друштво им је била наша наставнице енглеског Славица
Предолац, која је имала прилику да подели то незаборавно искуство са њима.
У циљу едукације наставног особља школе, 16.маја је релизована реализована интерна обука „Употреба интерактивне
табле“. Жеља нам је да кроз употребу доступних технологија унапредимо наставу и учинимо је савременијом, актуелнијом и
занимљивијом.
Да и учење може бити и забавно и реално употребљиво демонстрирали су 18. маја ученици 65 на часу информатике код
своје разредне, Сање Јечменице, када су учествовали у QR (Quick Response) квизу знања. QR кодови су популарно средство
модерног образовања. Ко још не воли да мобилним уређајем скенира код и сазнаје читав нови свет информација? QR кодови у
настави обезбеђују ефикасније и занимљивије учење, активност и ангажовање ученика. Ученици су мобилним телефонима
скенирали QR кодове, а затим одговарали на занимљива питања из географије, историје, математике, српског и енглеског језика,
спорта и ликовне културе. Научили су шта су QR кодови, како се генеришу и како се могу прочитати. Чланови најбрже и
најспретније екипе освојили су слаткише.
Дан Ђирила и Методија је обележен 24. маја постављањем тематско-едукативних паноа о раду и животу Ђирила и
Метохија, великих српских просветитеља.
Ученица Елена Васић 83 је 29. маја успешно завршила међународни конкурс „Oracle“ академије "Java Fundamentals" и
добила њихов сертификат. Комплетан материјал, који је прилагођен ученицима, доступан је онлајн на енглеском језику. Садржај
курса се може видети на следећој веб адреси: https://academy.oracle.com/pages/java_fundamentals_course.pdf

Шестанести међународни фестивал поезије деце песника који ориганизује наша школа, је и ове године привукао многе
заинтересовне. На расписани конкурс стигло је 128 песама. Жири у саставу: Радислав Витомировић (учитељ), Данијела Матић
(наставница српског језика), Марија Миленковић (наставница српског језика), Драган Ђокић (наставник срспког језика) и
Амелиа Милићевић (ученица 82) , уз консултације са песником Благојем Рогачем донео је одлуку о награђеним и похвањеним
песмама:
Млађи узраст (од 1. до 4. разреда):
1. место

Маја Остојић 24 ОШ „Младост“, песма „Несташно дете“

2. место

Дуња Кнежевић 24 ОШ „Младост“, песма „Борим се за своја крила“
Сандра Благојевић 34 ОШ „Милан Ракић“, песма „Пут у земљу

3. место

играчака“
Похвале:
1. песма „Мами школа тешко пада“, Уна Мишић“ 24 ОШ „Младост“
2. пемса „Пролеће“, Вања Јеловац 35 ОШ „Ј.С. Поповић“
3. песма „Ускрс“, Селма Аљит 21 ОШ „В.О. Камени“
4. песма „Разбијено“, Анђела Шекуларац 23 ОШ „Ј.С. Поповић“

Старији узраст (од 5. до 8. разреда):
1. место

Симона Дина Новаковић 71 ОШ „Бранко Радичевић“, песма „Мој град,
мој Београд“

2. место

Теодор Шешум 8. разред ОШ „Руђер Бошковић“, песма „Песма за наше
Феме“

3. место

Лука Минић 62 ОШ „Јован Дучић“, песма „Одлазим“

Похвале:
1. песма „Свети Сава“, Михајло Антић 52 ОШ „Милан Ракић“
2. песма „Моје царство“, Татијана Минић 53 ОШ „Милан Ракић“
3. песма „Трешња“, Дуња Стојков“ 51 ОШ „Милан Ракић“
4. песма „Мој јунак“, Емили Гагнон Маченовски 51 ОШ „Лаза Костић“
Као и претходних година, припремљена је и пригодна драмско-музичка пиредба поводом поделе награда и похвала за најбоље
младе песнике.
Ученици другог разреда су 31. маја угостили и дружили се са предшколцима из вртића „Лоптица“, пожелевши им да и
они постану део наше велике, веселе породице!

На петом „Школском фестивалу климатизације и грејања Србије“ одржаном у Техничкој школи Нови Београд наша
екипа је у малом фудбалу освојила друго место и заслужено добила награду – штампач за школу. Најбољи фудбалери међу
ученицима петог разреда су учествовали у још једном турниру у малом фудбалу, „Меморијал Бошка –Тенте“ који се играо на
терену ФК „Бежанија“.
Мај је био месец када су реализоване екскурзије ученика 5-7 разреда, као и извођење наставе у природи за ученике 1- 4
разреда. Извештаји показују да су циљеви, повезивање теорије и практичног образовања, успешно остварени, као и да су деца
уживала у дружењу и путовању.
Што се тиче активности ван школе у току маја, споемнимо одлазак ученика додатне наставе физике у Музеј науке и технике, као
и посету позоришним представама „Орлови рано лете“ (четврти и пети разред) и „Бонтон“ (седми разред).
ЈУН
Крај школске године је све ближи, али активности и дешавања у нашој школи не посустају. Градиво се приводи крају а
ђаци ужурбано раде на постизању што бољег завршног успеха. И наставници и ученици имају пуне руке посла. Додуше, бројно
стање нам се смањило. Последњег дана маја смо се поздравили од наших најстаријих другара, малих матураната, ученика осмог
разреда. Они су се, као што то традиција налаже разним активностима у споственој режији, опостили од наставника, основне
школе и једни од других. Након што су дошли у школу у белим мајицама, већи део преподнева су провели потписујући се једни
другима на мајице. Било је весело, бучно и у складу са њиховим годинама и прилици коју су прослављали.

Наставница српског језика Марија Милинковић је 1. јуна за време трећег часа поподневне смене одржала јавни час
„Сликамо речима угледајући се на Јована Дучића“ у одељењу 54. У питању је била креативна изложба радова, а час је пример
корелације српског језика и ликовне културе.
У другој недељи јула имали смо веома важне и уважене госте. Нашу школу је у четвртак 7. јула посетила делегација
Министарства просвете и технолошког развоја, на челу са министром Младеном Шарчевићем. Том приликом министар је, након
краћег разговора са директором и присутним наставницима, посетио одељење 42 и присуствовао јавном часу из предмета
математика, наставна јединица „Разломци“. У току часа учитељица Светлана Веселић и њени ђаци показали су како може да се
повеже коришћење паметне табле са физичким активностима које подижу ниво активне употребе стеченог знања. Догађај је
уприличен поводом донације паметне табле од стране компаније „Бамби“. Час је протекао веома успешно а ђаци су били
изузетно активни па су и похваљени за ангажовање и показано знање. На крају часа присутни су добили прилику да се почасте
најлепшим „Бамбијевим“ слаткишима.
Финално такмичење „Кенгур без граница“ у организацији Друштва математичара Србије одржано је 10 јуна, а ђаци
„Стерије“ су постигли следећи успех:
прва награда

Матија Јовичић, 7. разред

друга награда

Никола Добричић, 8. разред
Вук Баштoванoвић, 2. разред

трећа награда
Михајло Живановић, 5. разред

Свака част!
У уторак 12. јуна у одељењу 13 је одржан јавни час „Чика Јова деци – деца чика Јови“. Вредни прваци су били активни
целе школске године и овим лепим часом су завршили прву, најважнију годину свог школовања.
Крај текуће школске године, два одељења другог разреда целодневне наставе (24 и 25), обележила су пригодним
приредбама са темом „Другарство“, припремљеним за родитеље, у организацији учитељица Маријане Вељић и Драгане Ђокић,
Весне Милеуснић и Драгане Богдановић.
Јунским посетама научним и културним установама завршили смо и са ваншколсим актиностима за ову наставну годину.
Деци су посебно занимљиве биле посета Винчанском ареолошком локалитету и Институту за нуклеарну физику (ученици 4 2 и
44), као и посета Музеју афричке уметности и учешће у ликовној радионици „Маске Африке“ (ученици 31).
Током школске 2017/2018 године Ученички парламент, на челу са координатором, наставницом Весном Ковачевић, се
састајао једном месечно, како је и предвиђено годишњим планом рада Ученичког парламента. Годишњи план и програм рада
успешно је реализован. Током школске 2017/18 године Ученички парламент је имао улогу у спровођењу мера безбедности и
заштите ученика, нарочито давањем мишљења о правилима понашања у школи.Редовно су разматрани односи и сарадња
ученика и наставника, као и односи међу ученицима, што у највећој мери чини атмосферу у школи. Чланови су се активно
бавили питањем уређења школског простора и околине, као и питањем слободних и ваннаставних активности.
У току ове школске године били смо одређени од стране Министарства као школа домаћин за полагање испита за
лиценцу. У више наврата часове у нашој школи су држали наставници српског језика, страног језика, математике, географије,
билогије. Наставници „Стрерије“ су давали све од себе да помогну колегама који полажу испит, односно држе овај важни час.

Од стране предавача и стручне комисије ученици су описани као сарадљиви и дисциплиновани, а атмосфера у школи као
пријатна и домаћинска, о чему сведоче многи позитивни коментари на друштвеним мрежама.
Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је, сходно каледнару Министарства, 18. (српски језик), 19. (математика)
и 20. (комбиновани тест) јуна. Тестирање је прошло регуларно, без било каквих примедби или неправилности. Још једном су
наши ђаци похваљени за добро понашање и поштовање прописаних правила. Сви ученици су, сходно својим могућностима,
успешно урадили матуру и уписали жељене средње школе у првом уписном кругу.
И тако смо привели крају још једну, дешавањима веома богату, школску годину. Ученици су отишли на заслужени
распуст, а наставници су још пар недеља имали административног посла везаног за завршетак текуће школске године.

