Летопис 2018/2019
Септембар

Погледајмо за почетак како је изгледало наше бројно стање на почетку септембра и
са каквим смо капацитетима и потенцијалом располагали. У школску 2018-2019 годину
улазимо са 997 ученика, 23 наставника у првом наставном циклусу, 42 наставника у другом
наставном циклусу, 4 стручна сарадника, 3 запослена у администрацији и 11 чланова
техничког особља. Сви једнако важни, подједнако неопходни и кључни за успешно
функционисање наше сложне заједнице.
Нову школску годину започињемо бројиним иновацијама. Велика промена за
наставнике, не само у Стерији већ за наставни кадар уопште, је замена класичних, папирних
дневника електорнским дневницима, популарно названим ес-дневником. Овог септембра,
први пут у својој каријери, наставници нису отишли у учионице носећи дневник у руци.
Уместо тога, рачунари са приступом интернету инсталирани су у свим учионицама.
Наставници су прошли кратку обуку о употреби нових, савремених дневника а током
прилагођавања на ново административно средство имали смо пуну и констатну подршку
школских координатора Славице Предолац и Оливере Савић-Кољаја. Није требало много
времена да се наставни кадар навикне и савлада употребу ес-дневника и веома брзо је свима
било јасно да је ова иновација позитивна и да је умногоме олакшала и убрзала
администравни део посла. Родитељима су на родитељским састанцима подељене шифре са
приступом платформи ес-дневника за родитеље (мој ес-дневник). На овај начин је и
родитељима олакшан увид у оцене и напредак деце, уз напомену да уписана оцена
родитељима постаје доступна 48 часова након уноса од стране наставника.
Друга значајна промена у односу на претходне године је отварање продуженог
боравка за ученике првог разреда. Ове године своје школовање у Стерији започиње 125
ученика – ђака првака. Свечани пријем ученика првог разреда одржан је у понедељак 3.
септембра у 18 часова. Због лоших временских услова програм је одржан у сали за физичко.
Ученике и њихове родитеље поздравио је директор школе Дејан Павковић, школска ПП
служба, библиотекарка, наставница енглеског и, најважнији од свих, учитељи. Кратак

програм добродошлице приредили су ученици петих разреда. Најмлађи ђаци су
распоређени у четири одељења, 2 разреда класичне наставе и два целодневне. Подела
изгледа овако:
одељење I/1: учитељица Љиљана Инђић, 32 ученика (класична настава)
одељење I/2: учитељица Светлана Веселић, 33 ученика (класична настава)
одељење I/3: учитељице Оливера Савић-Кољаја и Драгна Богдановић, 30 ученика
(целодневна настава)
одељење I/4: учитељице Жана Сомборац и Маријана Вељић, 30 ученика (целодневна
настава)
Поштујући потребе и захтеве родитеља, уз дозволу Министарства, ове године је први
пут формирано и одељење продуженог боравка за ученике класичне наставе првог разреда.
Учитељица Марија Калезић-Жикић је задужена за децу у боравку, број пријављених ђака је
25.
Почетак септембра је, као и сваке године, протекао у организационим активностима.
Урађени су нови, реформисани годишњи планови за први и пети разред. Одржане су
седнице стручних и одељеснких већа на којима су усаглашени програми рада за текућу
школску годину. Стручно веће учитеља је својим ђацима понудило дечију штампу
„Школарка“, „Мали витез“ и „Школарац“, у зависности од узраста. У оквиру појединачних
стручних већа постигнути су договори о начину планирања интерних облика стручног
усавршавања. На нивоу одељенских већа су испланирани календари контролних задатака
за прво полугодиште, поштујући правило да не буде више од две писане провере знања у
току једне радне недеље. Савет родитеља је на седници у септембру одабрао осигуравајућу
кућу „Delta Generali” и родитељи који су желели су осугурали своју децу у текућој школској
години. Наставници су предали глобалне и оперативне планове педагогу школе по унапред
утврђеном распореду. У току септембра сва одељења су, заједно са разредним старешинама,
саставила и педагогу доставила школски разредни договор о правилима понашања са
потписима свих ученика.

Вредно и амбициозно смо стартовали већ на самом почетку. Пријавили смо се на
наградни конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација који је расписан
12. септембра под називом „Дигитални час“. Циљ је подстицање употребе информационих
технологија као наставних средстава, односно употреба информационих технологија које
су примењиве у настави и уједно усклађене са са задацима и циљевима часа. На конкурс је
пријављено 375 радова, од којих је 51 рад одабран за награду, и то: 17 радова у области
математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, 17 радова у области
друштвених наука, уметности и спорта, и 17 радова у области природних наука.
Наставница математике и информатике Сања Јечменица освојила је трећу награду са
радом "Вики школарац". Награда је у категорији групе радова радова математике,
рачунарства, информатике и техмичког образовања. Награђени рад посвећен је пројекту
"Вики школарац" који се претходне школске године реализовао са ученицима који
тренутно похађају седми разред. Сви радови који су испунили услове конкурса су
објављени у електронском Зборнику радова на адреси http://zbornikradova.mtt.gov.rs/

Oктобар

Прва недеља октобра протекла је у обележавању Дечије недеље, која је ове године одржана
под слоганом „Моје право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“. Наша
школа се традиционално укључила у активности у организацији Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Ликовњаци су пријавили своје радове на
ликовни конкурс „Моје право да живим срећно и здраво“ и Милица Маринковић, ученица
5/1, је освојила прво место. Наши ученици су учествовали и у Трци за срећније детињство,
које је одржано 6. октобра у Спортском центру на Бежанијској коси.
Ученици одељења 3/4 вођени својом учитељицом Драганом Ђокић-Чоловић су учествовали
у конкурсу СББ фондације „Еко бонтон“, изазову за ученике свих основних школа у Србији
у оквиру пројекта „Не прљај. Немаш изговор!“. У овом виду неформалног еколошког
образовања деца се подстичу да развијају еколошку свест и да се кроз игру и тимски рад
креативно изразе и на тај начин активно учествују у очувању животне средине. Другари из

3/4 су формирали „Еко-тим“ и осмислили ликовно решење, техника пластелин, под називом
„Хајде свете, саслушај дете“. Гласало се онлајн а у коначном пласману наши другари су
заузели осмо место у конкуренцији од скоро 400 школа из целе Србије. Браво!
Иако је школска година тек на почетку, психолог школе Нада Станков је 15. октобра
одржала родитељски састанак за родитеље ученика осмих разреда под називом „Свет рада
и свет занимања“. Упис у средњу школу је велики и неретко веома стресан корак за
родитеље подједнако као и за ученике. Стога су савети, информације и подстицаји сигурно
добродошли.
У овом месецу су кренула и прва спортска надметања. Октобар је био у знаку
фудбала. Девојчице петих и шестих разреда су освојиле прво место на општинском и друго
место на градском такмичењу. Свака част! Њихове нешто старије другарице, ученице
седмих и осмих разреда, су биле подједнако успешне – прво место у општини Нови Београд,
а друго у граду. Честитке за наше фудбалерке и њиховог тренера – наставника физичког
васпитања Дејана Крталића!
Свима у школи је познато да 22. октобра славимо Дан школе. Ове године активности
поводом обележавања Дана школе смо започели у петак 19. октобра када је одржана
традиционална утакмица између ученика и наставника школе. Почетак утакмице је био у
13 часова, тако да би ученици и запослени из обе смене могли да присуствују, друже се и
навијају за свој тим. У петак је коначно комплетирана и изложбена поставка у ходнику
школе на првом спрату. Поставка се односила на неколико јубилеја и значајних датума из
наше историје: Дан школе, 100-годишњица пробоја Солунског фронта и завршетка Великог
рата, 150 година званичног одобрења народног језика, Вукове азбуке и правописа у
књижевности, 200 година од издавања „Српског рјечника“, првог речник код Срба, 60
година РТС-а као и редовна поставка.
У понедељак 22. октобра одржана је свечана академија са почетком у 18 часова. Кроз
различите сценско-уметничке садржаје програм се осврнуо на:
1. "Два века од првог објављивања "Српског рјечника" (1818. год) Вука С. Караџића

2. " 150 година од Вукове победе"
3. "Михаило Петровић Алас - 150 година од рођења"
4. "Сто година од пробоја Солунског фронта и краја Великог рата"
5. "Наша телевизија - 60. рођендан РТС"
За припрему изложбених паноа, цртежа, три хора, сценских тачака и приредбе, ангажовано
је близу 300 ученика од првог до осмог разреда. То значи да је сваки трећи ученик наше
школе био на неки начин укључен у обележавање овог дана. Сви учесници унели су
изузетну позитивну енергију у реализацију овог пројекта а квалитет и искреност извођења
на сцени је дирнула све присутне. Много је честитки и изјава дивљења, поноса и
захвалности стигло на рачун организатора Академије, а посебно наставника који су је
припремили: Наде Митровић Узелац, Невенке Пјевач, Јована Кантар, Данијеле Матић,
Марије Милинковић и Маријане Вељић. Програм Свечане академије, увеличали су и наши
гости из Метлике (Словенија) и из Велике Греде (Србија). Студијским путовањем у Солун
од 19. до 21. октобра и пригодном посетом Српском војничком гробљу на Зејтинлику
запослени у нашој школи су на још један начин обележили стогодишњицу пробоја
Солунског фронта и краја Великог рата.

Новембар
У новембру је наступило кратко затишје пред буру. Ученици и наставници су посветили
своју пажњу и енергију на то да што успешније дочекамо први класификациони период. На
разредним већима одржаним поводом првог тромесечја константовано је да се наставни
план и програм реализује према утврђеном ритму и да нема значајнијих одступања у броју
планираних и одржаних часова. Ученици су остварили успех у складу са својим залагањима
и могућностима. Педагог школе је упознала наставни кадар са новим Правилником о
индивидуализованом раду са ученицима. Чланови разредних већа појединачно су изнели
своје предлоге друштвено-корисног рада и хуманитарног рада. Наиме, од ове школске
године Правилник је одредио да за непримерено понашање ђацима треба да буду прописане

мере друштвено-корисног и хуманитраног рада. Наши ђаци су сматрали да би
најприкладније „казне“ биле: чишћење школског дворишта, помоћ у школској кухињи,
заливање цвећа, продужена обавеза редара, помоћ дежурном наставнику за време одмора,
итд.
Напоменимо још један успех спортиста Стерије. Ученица одељења 6/2 Буквић Мартина је
освојила сјајно прво место на градском такмичењу у пливању и четврто место на нивоу
републике. Браво за Мартину и њену наставницу физичког васпитања Драгану
Шкембаревић!

Децембар

Последњи каледнарски месец већ пар година није период када се закључују оцене за крај
првог полугодишта, па је и атмосфера међу ученицима и запосленима стога опуштенија.
Лакше се дише и има више простора и времена да се сви посветимо ваннаставним
активностима. Сада постаје већ традиција да децембар протекне у духу испраћаја старе
године и дочека нове. Наши ученици су се и ове године у великом броју одазвали акцији
Црвеног крста „Један пакетић-много љубави“. Циљ ове акције, која се реализује непосредно
пред новогодишње и божићне празнике, је да се прикупе слаткиши, сланиши и играчке како
би се направили новогодишњи пакетићи за различите категорије угрожене деце. Данима су
наши другари доносили своје кесе у малу зборницу код наших чувених теткица Љубе и
Мице, које су биле задужене да прикупљене поклоне оставе на сигурно место. Зборница је
дословно била закрчена кесама, прави доказ солидарности, хуманости и великог срца ђака
и родитеља наше школе.
Кретивност, машта и истрајност у раду нарочито дођу до изражаја када се наши мали и
велики другари спремају за Новогодишњи вашар. Вишенедељни труд ученика, наставника
и родитеља остварен кроз часове ликовне културе, народне традиције, различите радионице
као и рад код куће је резултирао купопродајном изложбом која је одржана у среду 26.
децембра са почетком у 18 часова. Позитивна енергија, задовољство, узбуђење и понос деце

која стручно нуде своје рукотворине посетиоцима вашара најбоље описују атмосферу која
је владала те хладне децембарске вечери. Поред дружења и забаве вредело је учествовати у
вашару и због могућности зарађивања новца за свој разред. Ова манифестација је један од
бољих примера како у Стерији на примерен и одговоран начин развијамо предузетнички
дух, што је једна од компетенција коју данашњи ђаци ђаци треба да усвоје.
Мало другачија, али никако мање креативна, било је радионица ученика разредног
већа шестих разреда. Ученици 6/1, чланови школског Форум театра, одржали су радионицу
на тему "Реци НЕ дрогама", у координацији наставница српског језика Данијеле Матић и
Наде Митровић Узелац. Представа Форума одржана је 11. децембра 2018, на часу
одељенске заједнице 6/4 и 6/5.
Весело је било у у петак 21. децембра у 12 сати када је одржано школско такмичење
„Најраспеванија одељенска заједница“. У овом такмичењу учествују ученици трећих и
четвртих разреда, а циљ је да се подстакне певање и свирање, као и сарадња, међусобно
уважавање и спонтаност. Свако одељење је извело по две песме: једну дечију и једну
изворну народну композицију уметничке вредности. Жири је био у саставу: Жељка ПоповШешум (учитељица), Горана Гогић (наставница музичке културе) и Невенка Пјевач
(вероучитељка). У конкуренцији од десет одељења ове године најбољи су били ученици 4/2
са својом учитељицом Снежаном Грозданић. Певали су дечију песму „Добио ми тата кеца“
и изворну „Лепе ли су нано Гружанке девојке“. Победници Стерије су представљали школу
на општинском такмичењу 24. децембра и заузели треће место. Браво, четвртаци!
Наставник физичког васпитања Иван Грујичић је саставио и тренирао школски рукометни
тим, сачињен од дечака узраста седми и осми разред. Наши рукометаши су на општинском
такмичењу одржаном у децембру освојили треће место. Честитке!
У току четири месеца ове школске године Стерија је у неколико наврата била домаћин
наставницима који су полагали испит за лиценцу. Угостили смо и часове су код нас
изводили наставници математике, српског језика, страних језика, биологије и географије.
Похвалимо и овом приликом наше ученике који су озбиљно схватили важност оваквих

часова и показали висок степен одговорности и сарадње те се трудили се да буду активни и
тако доприносили успешности часова.

Јануар
После кратког предаха, везаног за новогодишње и божићне празнике, вратили смо се у
школске клупе са жељом да прво полугодиште што успешније приведемо крају. Последње
три недеље месеца јануара су уједно и крај полугодишта и атмосфера је ужурбана, како у
учионицама тако и у зборници. Оцењивање се одвија по устаљеном редоследу претходно
најављених писмених и усмених провера знања. Ученицима је дата могућност до последњег
часа да одговарају и евентуално дођу до боље оцене, тако да је свако имао прилику и шансу
да оствари што бољи успех. Иако су сви имали пуне руке посла, ипак је било и посебних
дешавања вредних помена.
Кренимо од најбољих.
У организацији Одбора ѕа верску наставу Архиепископије београдско-карловачке одржано
је на Крстовдан, 18. јануара пливање за Часни Крст на базену Ташмајдан. Учествовали су
ђаци из 45 школа са територије Београда. Екипа наше школе бројала је четири члана: у
млађој групи Вук Баштовановић 3/5 и Катарина Марковић 3/5, а у старијој групи били су
Јована Војиновић 7/2 и Александар Милошевић 7/2. У припреми учешћа наших ђака
ангажовале су се учитељица Весна Милеуснић, наставница физичког васпитања Драгана
Шкембаревић и вероучитељка Невенка Пјевач. Постигнути резултати су за сваку похвалу:
Јована је освојила прво место у категорији старијих девојчица, Катарина друго место у
категорији млађих девојчица и Александар треће место у категорији старијих дечака.
Честитамо на постигнутом успеху!
На општинском такмичењу соло певача за ученике основних школа „Златна сирена“
одржаном 22. јануара Дијана Станковић, ученица 5/2 заузела је прво место у категорији VVI разред са песмом „Креће се лађа француска“. Дијана је била у пратњи Бранислава
Милосављевића као пешадијског пуковника и Михајла Дамњановића 8/1 који их је пратио
на гитари. Све честитке за Дијану и њеног ментора, наставника музичке културе Јована

Кантара. У категорији изворне народне песме Урош Ботуњац 1/4 освојио је прво место са
композицијом „Жали Заре“, песмом из околине Врања. У истој категорији наступала је и
Јелена Вељић 3/1 са народном бугарском песмом „Малка мома“ и такође заузела прво
место. Тијана Ботуњац 6/4 је извела песму ,,Косовски божури“ и добила похвалу. Браво за
Уроша, Јелену и Тијану и њихову менторку, учитељицу Маријану Вељић!
Директор школе Дејан Павковић је 18. јануара расписао конкурс за XVII
Међународни фестивал деце песника „Изданци“ у коме су прецизније изнешени услови
конкурска као и рокови за слање песама.
У јануару смо „отворили“ и сезону овогодишњих такмичења. Кренули смо од
најбројнијег такмичења – математике. Након одржаног школског такмичења из математике
18. јануара, 33 ученика старијих разреда и исто толико млађих се пласирало на општинско
такмичење. Школско такмичење из физике је одржано 28. јануара и 22 ученика је одабрано
да представљају Стерију на општинском нивоу такмичења.
На самом крају првог полугодишта обележава се важан датум за школе у Србији –
Савиндан. И ове године уживали смо у Светосавској академији коју је обележио драмски
приказ лика, живота и дела овог чувеног српског просветитеља. У приредби су учествовали
ученици од првог до осмог разреда, мада су најбројнији били ђаци 1/3, 1/4 и 5/1. Уметнички
организатори академије биле су учитељице Оливера Савић-Кољаја и Маријана Вељић, уз
асистенцију вероучитељке Невенке Пјевач, наставника музичког васпитања Јована Кантара
и библиотекарке Наде Митровић Узелац.
И тако смо привели крају првих 100 радних дана школске 2018/2019 године. Иако прво
полугодиште броји више радних дана а мање пауза у виду распуста од наредног, успешно
смо прошли кроз њега и заслужено отишли на зимски распуст.

Фебруар
Школски календар за текућу школску годину предвидео је да прва половина фебруара буде
нерадна, односно да ђачки распуст траје до 18. фебруара. Међутим, због епидемије грипа је

свим основним и средњим школама у Србији продужен зимски распуст за додатних седам
дана. Поштујући препоруку Министарства здравља, а у циљу спречавања ширења вируса,
на састанку Владе одлучено је да све школе започну са радом седам дана касније него што
је планирно, другим речима 25. фебруара. Тако су ђаци добили додатних недељу дана
одмора, чему су се несумњиво обрадовали. Али, број од 36 радних недеља за ученике од
првог до седмог разреда, односно 34 за осмаке, мора бити испоштован. Школама је
појединачно дата могућност да одреде сопствену динамику и распоред одрађивања
прескочених наставних дана. Руководство наше школе је одлучило да надокнада часова у
Стерији иде по следећем распореду: прве недеље надокнаде смо одрађивали први час тако
што су свих дана те недеље први часови трајали по 90 минута, следеће недеље је на реду
био други час, затим трећи и тим темпом смо у року од седам недеља надокнадили пет
радних дана.
Зимски распуст је био продужен, али није било померања у календару општинских
такмичења, која увек почињу у фебруару. Одмах по самом повратку у школске клупе,
активирали су се најбољи, највреднији и најамбициознији – деца која учествују на
такмичењима знања из појединачних наставних предмета. Сезону такмињења „отворили“
су ученици осмих разреда који су учествовали у такмичењу из страних језика – енглеског и
немачког. Ова такмичења су реализована викенд пре самог повратка у школске клупе.
Свима је већ је познато да је наша школа годинама уназад домаћин општинског нивоа
такмичења из енглеског језика, па је тако било и ове године. На основу резултата школског
такмичења на општинско такмичење упућују се најбоље пласирани ученици, а укупан број
пријављених ученика на општинско такмичење, према новим пропозицијама, не може бити
већи од броја одељења осмог разреда дате школе. Као разлог овог ограничења наведен је
велики број ученика, пошто се енглески језик учи у свим школама у Србији. И тако су се
суботу 23. фебруара у Стерији су се окупили најбољи „Енглези“, ученици осмих разреда
свих новобеоградских школа. Услед нових пропозиција број такмичара је знатно мањи него
претходних година – свега 74. Почетак израде теста је био у 11 часова. За организацију
самог такмичења био је задужен актив наставника енглеског језика, који чине: Весна
Ковачевић, Милена Ђокић и Десанка Симић-Баждар, на челу са Славицом Предолац, као и
директором школе Дејаном Павковићем. Овај тим има велико искуство у релизацији

такмичења, па је и ове године све прошло регуларно, без нејасноћа или примедби на
организацију и ток израде теста, прегледања и објаве резултата. Занимљиво је напоменути
да, иако тест на први поглед није био тежак, имао је својих замки, па на општини Нови
Београд нисмо имали ниједног ученика са освојеним првим местом. На даљи ниво
такмичења са наше општине пласирало се свега 18 такмичара, што је опет знатно мањи број
него ранијих година.
Дан после, 24. фебруара, ученици осмих разреда показали су своје знање из немачког језика.
На општинском такмичењу учествовали су и освојили следећи пласман:
Мина Остојић 8/4 – друго место
Милица Ђурашиновић 8/5 – друго место
Никола Ракић 8/3 – треће место
Андреј Скупек 8/3 – треће место
Према пропозицијама такмичења, сви су се пласирали на градски ниво такмичења.
„Пријатељи деце Београда“ више од пола века организују манифестацију која негује лепоту
изговорене поезије и подстиче рецитаторски таленат и способност. Наша школа радо
учествује у овом такмичењу, а школски одабир најбољих рецитатора узраста од првог до
осмог разреда одржан је у среду 27. фебруара у просторијама школе. У категорији млађих
такмичара најбоље су биле Ања Дорник 2/3 и Емилија Мохора 4/3, док су се у категорији
старијих разреда као најуспешније показале Ана Петровић 6/4 и Жана Јеловац 7/5.
Општиснко такмичење рецитатора је одржано већ сутрадан, 28. фебруара у ОШ „20.
Октобар“. Ана Петровић је са освојеним другим местом била најбоља од наших
представника. Честитамо Ани, као и осталим девојчицама!

Март
Лаганим темпом крећемо у друго полугодиште што се тиче наставног процеса и
реализације плана и програма. Учитељи и предметни наставници су у првој седмици марта
попунили и предали листе распореда контролних и писмених задатака за друго

полугодиште, поштујући правило да ученици у току једне радне недеље могу имати по две
писмене провере. Због продужетка зимског распуста у току марта су одрађивани продужени
часови у трајању од 90 минута у циљу надокнаде пропуштених наставних дана. Овакав
продужетак радног дана је у почетку био напоран, али смо се убрзо навикли те нам није
тешко пао овај вид надокнаде часова. Међутим, много захтевнији темпо рада и обавеза
имали су они ђаци који су учествовали у такмичењима.
На самом почетку, већ првог дана марта, одржано је међународно такмичење из
енглеског језика Hippo Competition. Првобитно планиран за 22. фебруар, прелиминарни
круг је одложен за први март. Наша школа је и ове године била је један од домаћина у
прелиминарном кругу. Право учешћа у такмичењу имају ученици од 9 до 19 година, са
одговарајућим знањем енглеског језика, тако да смо угостили другаре од трећег до осмог
разреда. Код нас је било пријављено више од 100 такмичара, како из наше школе, тако из
других основних школа и приватних центара за учење енглеског језика. Да све прође глатко
и без проблема побринуо се актив наставника енглеског језика. Само из Стерије се више од
10 ученика пласирало у полуфиналну рунду, што је несумњиво велики успех. Нажалост,
нико од наших ђака се није квалификовао за финално такмичење које се одржава у Италији.
Следећег дана, у суботу 2. марта, са почетком у 11 часова одржано је општинско
такмичење из математике за основце широм Србије. Много је деце тога дана бранило „боје“
Стерије у надметању из математике, и сви редом заслужују честитке јер је заиста реч о
врсним математичарима. Али, сада ћемо споменути само оне који су се показали као
науспешнији.
Трећи разред:
1. Урош Милутиновић, 80 поена, друга награда (учитељица: Дубравка Левков)
2. Ана Ћетковић, 77 поена, друга награда (учитељица: Јованка Стојковић)
3. Вук Баштовановић, 75 поена, друга награда (учитељица: Весна Милеуснић)
Четврти разред:

1. Вања Јеловац, 87 поена, друга награда (учитељица: Биљана Сташевић)
2. Неда Станисављевић, 80 поена, друга награда (учитељица: Снежана Грозданић)
Пети разред:
1. Нина Шешлија, 60 поена, трећа награда (наставница математике: Наталија
Радовановић)
Шести разред:
1. Михајло Живановић, 100 поена, прва награда (наставница математике: Јаворка
Стаменковић)
2. Ана Петровић, 62 поена, трећа награда (наставница математике: Јаворка
Стаменковић)
Седми разред:
1. Никола Грујић, 80 поена, друга награда (наставница математике: Ана Ружић)
2. Мика Љиљак Вукајловић, 60 поена, трећа награда (наставница математике: Сања
Јечменица)
Осми разред:
1. Матија Јовичић, 80 поена, друга награда (наставница математике: Јелена
Мариновић)
Други март је био и дан одржавања фестивала КИДИКЕМ у Дечјем културном центру
Београда. Реч је о Националном фестивалу дечјег видео клипа. На конкурсу учествују деца
и млади од 9 до 16 година, а међу њима је био и наш Бегенишић Тодор, ученик трећег
разреда. Тема фестивала је гласила „Пробуди своје снове“, односно како одрасти а не
изневерити своје снове из детињства. Тодоров видео клип - ауторски филм кратке форме
(трајања до 3 минута) освојио је прву награду. Честитке!

Сутрадан, у недељу 3. марта, такмичили су се љубитељи књиге, читања и
књижевности на такмичењу под називом „Књижевна олимпијада“. На општинском рангу
наши ученици су показали следеће знање:
Име и презиме

пласман

Ментор

Софија Петровић (седми разред)

треће место

Марија Милинковић

Барбара Пантовић (седми разред)

треће место

Марија Милинковић

Тијана Пешић (осми разред)

прво место (пласман на Данијела Матић
градски ниво)

Александра Бакић (осми разред)

треће место

Данијела Матић

Мина Остојић (осми разред)

друго место (пласман на Јован Милановић
градски ниво)

У Рачунарској гимназији је у петак, 8. марта одржано четврто по реду финале
такмичења "IT Girls". Идеја пројекта јесте промовисање информатике међу млађом
женском популацијом, а финалу је претходила бесплатна обука о коришћењу алата Word
Press која се одржавала у Рачунарској гимназији. Учеснице такмичења су ученице 7. и 8.
разреда основних школа, а надметале су се у изради Web сајтова на тему "Омиљена
личност". Са поносом представљамо победницу - ученицу седмог разреда ОШ "Јован
Стерија Поповић" Жану Јеловац 7/5. Награде за три првопласиране такмичарке су биле
bluetooth слушалице, бежични звучник и ранац за лаптоп. Жана је неколико дана касније
тим поводом била гошћа у јутарњем програму РТС-а. Част нам је да је ова девојчица која је
скромна а способна, паметна а изнад свега лепо васпитана и добар друг - ученик наше
школе!
Нису само природне науке предмет интересовања наших ђака. Историја је мајка
мудрости и најбоља учитељица живота, кажу неки. Најбољи историчари из школских клупа
Новог Београда окупили су се 9. марта у ОШ „Марко Орешковић“. Најуспешнији из Стерије
су били:
1. Зељковић Лука 6/1 – прво место.

2. Шумски Филип 7/2 – треће место
3. Дуња Скупек 6/3
Честитамо Дуњи, Луки и Филипу, као и њиховим наставницама Јелени Јанковић Најерица
и Данијели Тадић.
Неки су добри у енглеском језику, неки у историји, други у математици и
информатици, док трећи више воле физику. Ови последњи су се окупили 10. марта у ОШ
„Лаза Костић“ да одмере снаге у знању и вештини израде задатака. Наставнице Рада Чупић
и Ивана Вукасовић повеле су своје највредније ђаке који су постигли следеће резултате:
На нивоу шестих разреда:

На нивоу седмих разреда:

1. Живановић Михаило II награда

1. Никола Грујић I награда

2. Лазар Чекановић II награда

2. Мика Љиљак Вукајловић II
награда

3. Дуња Скупек II награда
3. Маша Матијашевић III награда
4. Огљен Баралић III награда
4. Константин Де Лука III награда
5. Коста Лукић III награда
5. Уна Палић похвала
6. Филип Мимовић III награда
6. Димитрије Михаиловић похвала
7. Ана Петровић
7. Страхиња Сироватка
8. Лука Зељковић
8. Милош Вујић
Окружно такмичење из физике је одржано 16. марта у О.Ш. Никола Тесла у Винчи.
Награде на овом нивоу су изгледале овако:
6. разред

7. разред

Живановић Михајло, I награда

Никола Грујић, III награда

Чекановић Лазар, III награда
Лукић Коста, III награда
Тасић Дуња, похвала
Баралић Огњен, похвала
Честитамо свима на великом труду и успеху!
Најбољи географичари су такође 10. марта били спремни за надметање у знању.
Наставнице Милијана Иванковић и Љиљана Козомора су са својим одабраним ђацима
представљале нашу школу на општинском такмичењу у ОШ „Драган Лукић“. Пласман
наших ђака је изгледао овако:
Седми разред:
1. Ракољац Павле 7/3,
друго место
2. Страхиња Сироватка 7/2,
друго место
3. Филип Шумски 7/2 ,
друго место
4. Видовић Никола 7/3,
друго место

Осми разред:
1. Огњен Стеванчевић 8/2,
друго место
2. Димитрије Самоловац 8/4,
друго место
3. Анастасија Малезић 8/4,
друго место
4. Никола Ракић 8/3,
друго место

5. Станимировић Лука 7/1,
друго место

5. Никола Карановић 8/2,
треће место

6. Милојковић Димитрије 7/5,
друго место
Направимо мали предах у набрајању такмичења и споменимо један веома занимљив
час ван школе који је био организован за ученике осмих разреда у четвртак 14. марта. Реч
је о обиласку подземног Београда – Београд испод Београда. Ученици су имали прилику да
открију тајне које се крију испод Београда: пећине, лагуме, тунеле и бункере. Добро
осмишљена тура која је позитивно оцењена од стране неших најстаријих ђака. Вредно
помена је и лепо дружење у Стерији и пријатно вече испуњено поезијом. У четвртак 21.
марта са почетком у 19 часова у малој сали у приземљу школе одржана је приредба поводом
Светског дана поезије. Присутни гости су уживали у познатим стиховима домаћих и
страних песника које су изводили ученици одељења 3/3 и 7/3. Идејни творци овог јавног
часа били су учитељ Раде Витомировић и наставница српског језика Марија Милинковић.
Општинско такмичење из српског језика за ученике од петог до осмог разреда је по
календару такмичења заказано за 16. март. Наша екипа представника је била бројна а успех
је био следећи:
Име и презиме

Број поена, пласман

Ментор

Реља Грујић (пети разред)

16 поена, 3. место

Марија Милинковић

Елена Дабетић (пети разред)

17 поена, 2. место

Марија Милинковић

Милица Крстић (пети разред)

16 поена, 3. место

Марија Милинковић

Емилија Масал (пети разред)

15 поена, 3. место

Марија Милинковић

Коста Петровић (пети разред)

15 поена, 3. место

Марија Милинковић

Анђела Алексић (шести разред)

19 поена, 1. место

Данијела Матић

Дуња Скупек (шести разред)

16 поена, 3. место

Данијела Матић

Дуња Тасић (шести разред)

16 поена, 3. место

Данијела Матић

Лука Зељковић (шести разред)

17 поена, 2. место

Данијела Матић

Тијана Ботуњац (шести разред)

17 поена, 2. место

Јован Милановић

18 поена, 2. место

Драган Ђокић

19 поена, 1. место

Јован Милановић

16 поена, 3. место

Јован Милановић

16 поена, 3. место

Данијела Матић

Маша Глушчевић (седми
разред)

Мина Остојић (осми разред)

Емилија Мемишић (осми
разред)
Симонида Бата (осми разред)
Тијана Пешић (осми разред)

директан пролаз на
градско

Данијела Матић

Сви ученици који су освојили прва три места су се пласирали у следећи ново
такмичења. Заслужене честитке свима!
Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ је ове године одржано 21.
марта са почетком у 10 часова и то је јединствено време одржавања у целој Европи. Значајан
број ученика Стерије узео је учешћа у овом такмичењу, а резултати су накнадно достављени
школама.
Светски дан шума обележен је 21. марта године интегративним даном у разредном већу
четвртих разреда кроз наставне предмете: Српски језик, Математика, Физичко васпитање,
Грађанско васпитање, Верска настава и Енглески језик. Ученицима су ближе објашњене
разне врсте дрвећа, њихов значај и бројне користи које од њих имамо.
У петак 22. марта одржано је градско такмичење соло певача „Златна сирена“. „Ко пева зло
не мисли“, каже наш народ. Наши ђаци зло не мисле и веома су добри другари, а још бољи
певачи, судећи по постигнутим резултатима:
Прво место: Јелена Вељић 3/1, „Малка мома“, песма из Бугарске, учитељица: Јованка
Стојковић

Прво место: Урош Ботуњац 1/4, „Жали Заре“, песма из околине Врања, учитељица:
Маријана Вељић
Друго место: Маша Бунчић 3/4, учитељица: Драгана Ђокић Чоловић
Друго место: Дијана Станковић 5/2, „Креће се лађа Француска“, наставник музичке
културе: Јован Кантар
Дечји културни центар Београд, у сарадњи са организацијом „Пријатељи деце Београда“, је
овом приликом доделио Стерији и диплому о освојеном другом месту са укупно освојених
88 поена на градском такмичењу „Златна сирена“.
Окружно такмичење из математике је одржано 23. марта у две основне школе у Батајници.
За њега су се пласирали сви ученици узраста од четвртог до осмог разреда са освојојеним
једним од прва три места на општинском нивоу. Поново се можемо похвалити успехом
наших представника:
5. разред: Нина Шешлија, похвала
6. разред: Михајло Живановић, I награда
7. разред: Никола Грујић, I награда
8. разред: Матија Јовичић, I награда
Препознали смо потребу родитеља предшколаца да се боље упознају са школом пре
него што се одлуче да своје дете баш нама повере на следећих осам година. У жељи да им
што ближе и јасније приближимо дух, визију и рад Стерије, као и да им дамо прилику да се
из прве руке упознају са учитељицама које ће примити прве разреде следеће школске
године, организовали смо родитељски састанак за управо те родитеље. Велика је гужва била
у Стерији 27. марта у 18 часова када су се по први пут срели наши будући ђаци и родитељи
са директором школе, педагогом и психологом и наравно најважнијим – учитељицама.
После састанка имали су прилику да прошетају по школи, разгледају учионице као и да у

разговору са учитељицама и руководством школе разјасне евентуалне недоумице везане за
функционисање наставе у нашој школи.
Општинско такмичење за најбољу дечију крикатуру „Мали Пјер“такође је одржано у марту.
Важно је да рад буде весео, духовит и оригиналан. Наставнице ликовне културе Ирена
Митровић и Маријана Костић су одабрале најбоље радове и успех није изостао. Друго место
освојила је Александра Коцић 5/1 док је Огњену Стеванчевићу 8/2 припало треће место.
Свака част за Александру и Огњена!
У току овог месеца снаге смо одмеравали на многим пољима. Неки предмети су више
„омиљени“ међу ђацима, па је учешће у такмичењу бројније. Неке области су намењене
мањем броју ентузијаста, што их не чини ништа мање важним или занимљивим. Тако је на
општинском такмичењу рецитатора ученица Ана Петровић 6/4 освојила друго место са
песмом „Па шта!?“ Гордане Ђаковић Игњатовић. Браво за Ивану и њену менторку Наду
Митровић Узелац! Похвале је заслужила и Софија Спасојевић 8/1, која је са ментором
наставником физичког васпитања Иваном Грујичићем, освојила прво место на општинском
такмичењу у шаху. Иван је био ментор и Исидори Мишковић, која је освојила друго место
на градском такмичењу из џуда. Честитке за Исидору! Веома успешан на такмичењу у
стрелаштву био је ученик Никола Јашовић 7/1. Право у мету, Никола!
Поред овох остварених резултата, ученици су учествовали и на општинском
такмичењу из одбојке (тренер тима: Драгана Шкембаревић, наставница физичког
васпитања), кошарке (тренер тима: наставник физичког васпитања Бошко Витомировић),
као и на градском такмичењу из ватерпола.

Април
Иза нас је нарочито изазован март у коме смо били веома ангажовани и успешни.
Велики број наших ђака је учествовао у различитим такмичењима и резултати су вредни
хвале. Овај месец започињемо у истом темпу. Осим тога нам се приближава и трећи
класификациони период који је ученицима важан, па је и уложени труд сразмеран томе.
Испитивања и оцењивања су у пуном јеку и сви имамо пуне руке посла. Истовремено, многа

дешавања нису директно везана за текућу наставу и провере знања, па ћемо их овде посебно
истаћи.
У организацији АМСС је 7. априла одржано општинско такмичење „Шта знаш о
саобраћају“. Представљали су нас ученици одељења 2/3 који су екипно за Стерију освојили
прво место у млађем узрасту (до 9 година). Осим тога индивидуално прво место је освојила
Софија Пулетић, а друго место припало је Софији Стефановић и Андрији Адамовићу. Браво
за наше мале другаре!
У понедељак, 8. априла ученици одељења 6/4 имали су интегративни час географије
и енглеског језика, међународног карактера. Заједно са наставницама, Милијаном Ивановић
и Славицом Предолац, ученици су реализовали пројекат Mystery Skype, у коме су преко
програма Скајп комуницирали са својим вршњацима из Барселоне. Ученици обеју држава
имали су задатак да једни другима постављају да-не питања и, уз помоћ атласа, открију
одакле су њихови „мистериозни“ другари. Наши ученици су, осим што су се дружили и
лепо провели, показали завидно знање како географије тако и енглеског језика.
Много пута је хуманост ученика наше школе показана и доказана. Ове године у
питању је једна лепа акција која се дешавала током априла. Некадашњи ђаци наше школе,
који су сада у средњој Медицинској школи у Земуну, покренули су иницијативу за
организовање помоћи у виду поклон пакетића оболелој деци на Одељењу онкологије
Универзитетске болнице у Тиршовој. Уследио је позив да се и ми укључимо у ову
племениту акцију, што смо и учинили. Прво је 10. априла певачка група „Анђелчићи“, коју
чине ђаци трећег разреда наше школе, наступала је на хуманитарном концерту у Средњој
медицинској школи у Земуну, са четири песме: „Пошла Тројанка“, „Ораховцу башто
рајска“, „Ми смо деца неба“ и „Људи ликујте“. Урош Ботуњац ђак 1/4, певао је песме
„Пећка кандила“ и „Жали Заре да жалимо“ (којом је победио на градском такмичењу).
Јелена Вељић, ђак 3/1, такође победник на градском такмичењу, певала је песму „Малка
мома“. Следећа активност је реализована у периоду од 15. до 19. априла. Уз одобрење
директора школе Дејана Павковића, спроведена је акција прикупљања поклон пакетића за
децу из Тиршове. Као и увек до сада, ђаци наше школе показали су изузетну племенитост
и дарежљивост, од срца дајући своје прилоге. Група наших ученика је 24. априла однела

прикупљене пакетиће и предала оболелој деци која се лече у овој дечијој болници. Том
приликом су наши ђаци из певачке групе „Анђелчићи“ отпевали неколико пригодних
песама покушавајући да макар мало олакшају животну борбу ових храбрих малишана. Све
активности у оквиру овог пројекта у нашој школи трајале су дуже од месец дана а у
реализацији су, осим деце, учествовале и вероучитељка Невенка Пјевач и професорка
разредне наставе Маријана Вељић. Посебно се захваљујемо бившој ученици наше школе
Марији Брлетић, која је ову акцију и покренула. Она је сада друга година Медицинске
школе и својим ангажовањем је показала изузетну племенитост, али и да „дух“ Стерије
наставља и на овај начин да живи у ђацима који су из наше школе отишли у „свет“.
Генерална проба знања малих матураната – пробни тест мале матуре одржан је у
петак 12. и суботу 13. априла. У петак се радио тест из математике, док су у суботу били на
реду српски језик и комбиновни тест. Пробни завршни испит има исту тежину и тип
задатака као „права“ мала матура коју осмаци полажу на крају свог осмогодишњег
школовања, у јуну. Како би се ђаци примпремили за услове на тестирању у јуну, све је
организовано потпуно исто, почев од распореда седења, преко услова рада, до бодовања
урађеног. Разлика је само у томе што постигнути резултати остају у школи, као би
послужили наставницима и ученицима да анализирају тренутно знање и направе бољи план
припреме за наредни период.
Наша школа укључила се у прославу великог јубилеја - обележавања 800 година
аутокефалности Српске Православне Цркве. Велика приредба одржана је 15. априла у
Храму Светог Василија Острошког са почетком у 19 часова. Од стране Одбора за верску
наставу Архиепископије београдско-карловачке за организацију целокупне приредбе била
је ангажована наша вероучтељка Невенка Пјевач, заједно са Данијелом Кошћал, такође
вероучитељем из ОШ „Драган Лукић“. Учествовале су све школе са територије Новог
Београда и Земуна. Наша школа представила се у два наврата: тачком под називом
„Светосавски завет“, која је повезала улогу Светога Саве и данашњи актуелни тренутак у
вези са Косовом и Метохијом. У овој тачки су учествовали ђаци првог, петог, шестог,
седмог и осмог разреда. Приредба је завршена песмом „Људи ликујте“ у извођењу певачке
групе наше школе под називом „Анђелчићи“, коју чине ђаци трећег разреда. Децу су
припремале и наш наступ реализовале Невенка Пјевач и Маријана Вељић.

За то време неки у школи су били под светлима телевизијских камера. Повод је био
јавни час из математике и физичког васпитања у одељењима 1/1 и 1/2. Учитељице Љиљана
Инђић и Светлана Веселић су демонстрирале угледан пример међупредметног повезивања
спојивши наставне јединице из математике („Сабирање и одузимање до 20“) и физичког
васпитања („Полигон препрека“). Ученици су решавајући математичке задатке
напредовали кроз полигон са препрекама и тако показали да је учење кроз забаву итекако
могуће. Часу је, поред колега из школе, присуствовала и екипа емисије „Све боје живота“
РТС-а. Снимак часа је емитован на другом каналу у току месеца маја.
Фестивал малих драмских форми се традиционално одржава у организацији
Пријатеља деце Новог Београда. Новобеоградска деца су се окупила 15. априла а у име
Стерије је наступало одељење 2/3 са луткарском представом „Како спасити дрво“ и
освојило прво место! Посебну награду за улогу зеца примио је Петар Ковачевић. Он је
освојио прво место за најбољу глуму и гласан говор. Награда за сценографију, музику и
режију припала је нашим учитељицама Биљани Марковић и Светлани Дрча. Ова представа
је настала као продукт еколошких радионица одржаних у овом одељењу. Ученици су
самостално, уз инструкције и надзор учитељица Биљане и Светлане, дизајнирали и
израдили лутке од флаша, тканине, папира и трске, а затим их и оживели на сцени.
Представа је наставила да ниже успехе током априла. На градском такмичењу је освојено
друго место. Учествовали су и на Другој смотри „ Лутка у школи“, у организацији Друштва
учитеља Београда и освојили прво место. Похваљујемо креативност и залагање ученика
разреда 2/3, као и њихове учитељице Биљану и Светлану!
Али, 2/3 није било једино одељење које нас је представљало на општинском
такмичењу малих драмских форми. Ту је била и учитељица Весна Милеуснић са својим
разредом 3/5 и адаптацијом бајке „Снежана и седам патуљака“. Ова представа је освојила
друго место, док су награду за најбољу женску улогу поделиле Теодора Тодоровић за улогу
краљице – маћехе и Бојана Карапанџић за улогу вештице. Браво!
Ове

две

представе

су

заједно

наступале

на

манифестацији

„Стеријино

позориштанце“ одржаној 22. априла у нашој школи. Том приликом нас је посетило 115
предшколаца из три вртића: „Бамби“, „Драган Лаковић“ и „Љубичица“. Деца, у пратњи

својих васпитачица, су погледала две позоришне представе („Како спасити дрво“ и
„Снежана и седам патуљака“) и једну луткарску („Како спасити дрво“). Након дружења са
нашим ученицима сваки предшколац је примио и симболичан поклон у коме су били: беџ
Стерије, шарано дрвено јаје и одштампану песму – добородошлицу.
Тога истог дана, у нешто каснијем термину, одржавала се и Ревија победника
градског такмичења Златна сирена 2019. Учесници су били победници градског такмичења
који су освојили прво место и специјалне награде, а међу њима је био и наш шармантни ђак
првак - Урош Ботуњац.
Дружење и забава су били неизоставни део и Ускршњег вашара који је ове године
био заказан за уторак 23. априла у 17 часова. На њему су учествовали углавном у ченици
нижих разреда, који су се претходно спремили свој продајну понуду на радионицама
одржаним у сарадњи са родитељима.
Дан за даном нижу се важна дешавања. „На поетску кошницу личила је свечана сала
новобеоградске основне школе „Јован Стерија Поповић“, где је одржан 17. међународни
фестивал поезије деце песника „Изданци“, писало је касније у дневном листу „Политика“.
Ова манифестација је важан искорак за даровите и упорне ствараоце на путу до њихове
пуне књижевне афирмације. На овогодишњем Фестивалу су учествовале 22 школе из 4
државе, 236 ученика са 391 песмом. Незхвалан задатак одабира најбољих имали су чланови
жирија: Радислав Јовић (песник), наставници српског језика: Јован Милановић, Јелена
Ковачевић, Данијела Матић, Марија Милинковић, Драган Ђокић, као и учитељ Радислав
Витомировић. У овом нимало лаком и веома одговорном задужењу вредновања свих радова
имали су помоћ и координаторке целокупног фестивала Наде Митровић Узелац. Општи
закључак је да су сви радови заслужили усмену похвалу, али и да су многи ненаграђени
заслужили да добију награде. Међутим пропозиције фестивала, ограничавају на по једну
награду за прво, две за друго и по три награде за треће место у обе категорије, као и
неколико писмених похвала. Како наш песник Радислав Јовић рече: „чланове жирија радује
широк тематски спектар достављених песама у коме се огледа живот из перспективе дечјег
поимања света, у песничким сликама детињства и одрастања, уз игру, смех, машту, жеље и
стрепње“. Свечана додела овогодишњих награда и похвалница је одржана 24. априла уз

пригодан шаролик програм ученика од првог до осмог разреда наше школе. За пипрему и
релизацију програма био је задужен тим наставника српског језика у сарадњи са сарадњи
наставником музичког Кантар Јованом, вероучитељком Пјевач Невенком и учитељицом
Маријаном Вељић. Песник је за крај дао печат фестивалу рекавши: "Како је широм планете
обележен Светски дан књиге, ова приредба је део те светске светковине и наш мали
допринос да књига никада не изгуби своју чаролију и не поклекне пред најездом разних
технолошких новотарија које, не само младима, већ све више и

старијима

окупирају пажњу".
Пређимо сада на наступе наших најквалитетнијих ученика који учествују на
такмичењима! Априлски календар није тако згуснут као мартовски, али када узмемо у обзир
да нам се приближава и тромесечје и да сви имају прегршт обавеза, увиђамо да сви учесници
и њихови наставници заслужују посебне похвале.
На државном такмичењу из физике, одржаном 6. априла у Кладову, ОШ "Вук
Караџић", учестовала су два наша ученика. Михајло Живановић, ученик шестог разреда,
освојио је друго место, док је Никола Грујић у категорији седмих разреда похваљен.
Тог истог дана је било и окружно такмичење из српског језика и језичке културе.
Постигнути су следећи резултати:
Име и презиме

пласман

Ментор

Елена Дабетић (пети разред)

треће место

Марија Милинковић

Милица Крстић (пети разред)

друго место

Марија Милинковић

Маша Глушчевић (седми разред)

прво место

Драган Ђокић

Мина Остојић (осми разред)

друго место

Јован Милановић

Дан после су се такмичили најбољи ученици из историје. Окружно такмичење је одржано у
ОШ „Милена Павловић Барили“. На њега се пласирао Филип Шумски ученик одељења 7/2
и по броју поена је заузео друго место, чиме је себи обезбедио место на Републичком
такмичењу у Нишу.

У организацији „Деце пријатеља Новог Београда“ у априлу је организовано литерарно
такмичење „Мој крај приче“. Наставница српског језика Марија Милинковић препознала је
креативност стваралачког пера код ученица Јелене Варге (пети разред) и Ане Степановић
(седми разред). Литерарни радови ових девојчица су пријављени на конкурс и жири је
доделио Јелени прво место док је Ана примила похвалу.
На окружном такмичењу из географије, одржаном 14. априла, наставница Милијана
Ивановић је повела своје најбоље ђаке који су , очекивано, „осветлали образ“ наше школе:
Седми разред:

Осми разред:

Станимировић Лука 7/1 – друго место

Огњен Стеванчевић 8/2 – прво место

Михајловић Димитрије 7/5 – треће место

Димитрије Самоловац 8/4 – друго место
Никола Ракић 8/3 – друго место
Анастасија Малезић 8/4 – треће место

Мај
Школски календар је предвидео да ове године пролећни распуст делом буде у првој
недељи маја, тако да је овај месец започео нерадним данима. Добродошла је ова пауза,
нарочито након два изузетно изазовна и захтевна месеца, марта и априла. Малим
матурантима је посебно „кратак“ овај месец јер крајем маја завршавају своје осмогодишње
школовање. Пред њима је много посла, и што се тиче текућих обавеза и градива а посебно
што се тиче припремања за завршни испит.
Повратком у школске клупе 6. маја започели смо и последњи, најважнији,
класификациони период у овој школској години. Ђаци су углавном кренули да раде вредно
и амбициозно, желећи да што успешније приведу крају текућу годину. Наравно, било је и
много занимљивих дешавања.

Градско такмичење фестивала кратких драмских форми одржано је 8. маја и на њему
је наступало одељење 2&3 са луткарском представом „Како спасити дрво“. Успех је био
очекиван: друго место за представу и посебне награде 2/3 за израду лутки и учитељици
Биљани Марковић за сценографију. Честитке!
Нису само млађи ученици наше школе добри глумци већ можемо да се похвалимо и
поприлично квалитетном „глумачком екипом“ у старијим разредима. Споменимо стога и
њих! Дана, 10. маја у Великој Греди организовани су пети драмски сусрети ученика под
називом "Стеријини дани". Неизоставно је било да учествујемо у овим сусретимо, посебно
када се узме у обзир да наша школа носи назив овог великог књижевника, драмског
ствараоца, родоначелника српске комедиографије, и једног од водећих интелектуалаца свог
времена. Наша школа је овом приликом наступала својеврсним колажом, тачније
адаптацијом текста Стеријиних дела: „Покондирена тиква“, „Родољупци“, „Кир Јања
(Тврдица). Наша мала позоришна трупа је била сачињена од следећих учесника: Софија
Петровић (Фема), Ања Радичевић (Евица), Матија Шаренац (Смрдић), Михаило
Дамњановић (Шербулић), Арсеније Вучетић (Кир Јања), Павле Ракоњац (Гавриловић),
Војин Прокопијевић (Стерија). За адаптацију и режију била је задужена библиотекарка
школе Нада Митровић Узелац. Осим Наде поменимо и тим ентузијаста, без којих би овај
наступ било тешко реализоавти: наставнице српског језика и књижевности Марија
Милинковић и Данијела Матић, Павле Јовановић, задужен за техничку подршку и музику
и Оливера Савић Кољаја која је обезбедила позоришне костиме и тиме помогла да наступ
наших

ученика

достигне

један

сасвим

нови

ниво.

Према речима нашег директора Дејана Павковића: "највеће богатство су деца и њихово
дружење,

као

и

међусобна

размена

искустава

наставника".

Што се наших ђака тиче, они су се са ове манифестације вратили богатији за још једно
корисно искуство. Кроз дружење, игру, песму и глуму научили су много и стекли нова
познанства. Иако титуле и награде нису пресудне, поносни смо што ће школу красити
четири нове дипломе:
• најбоља мушка улога: СТЕРИЈА (Војин Прокопијевић)
• најбоља мушка улога: КИР ЈАЊА (Арсеније Вучетић)

• најбоља женска улога: ФЕМА (Софија Петровић)
• за адаптацију текста Стеријиних дела: Нада Митровић Узелац са сарадницима
На државном такмичењу из математике, одржаном 11. маја у Бајиној Башти,
учествовала су три наша ученика, а резултати су били следећи:
• Михајло Живановић (6. разред): друго место
• Никола Грујић (7. разред): похвала
• Матија Јовичић (8. разред): похвала
И ове школске године велики бројих наших ученика је узео учешће у такмичењу под
називом „Читалачка значка“. Осмишљена у циљу промовисања читалачких навика код деце
и развијања писменог изражавања о прочитаном, ова манифестација из године у годину
„живи“ у Стерији. Заинтересовани ученици су, уз помоћ библиотекарке школе, вредно
радили: читали, анализирали и илустровали књижевна дела која су по програму "Читалачке
значке". У финалној фази такмичења библиотекарка Нада Митровић Узелац имала је и
помоћ од стране госпође Драгане Калинић, представнице Библиотеке града Београда. Ове
две даме су прегледале је све пристигле дневнике читања, што је био позамашан задатак.
Госпођа Драгана је 15, 16. и 31.маја одржала и читалачке часове, после којих су проглашени
резултати: 19 НАГРАЂЕНИХ и 65 ПОХВАЉЕНИХ ученика!
Најлепши дневник читања написала је и илустровала ученица 45Теа Зековић. Браво Теа!
Посебно је похваљено одељење 2/3, јер је из тог одељења, од укупно 30 ученика, у
"Читалачкој значки" учествовало 27 ученика. Свака част ученицима 2/3, као и њиховим
учитељицама Биљани Марковић и Светлани Дрча. Сви ученици, њихови учитељи и
наставници српског језика су похваљени, и истакнуто је да су сви који су учествовали
истовремено и победници!
Друга по реду смотра „Лутка у школи“ одржана је 18. маја. Замишљен као промоција
дечијег луткарског стваралаштва, овај пројекат обухвата смотру луткарских представа

ученика основнох школа, као и саму размену дечијих искустава и идеја у изради лутака.
Наши, већ неколико пута поменути, другари из одељења 2/3 су извели своју представу
„Како спасити дрво“ и заузели прво место! Још једном – браво!
У

свечаној

сали

Шесте

београдске

гимназије

одржана

је

21.

маја

Академија поводом манифестације „Дани патријарха Павла“, чији је циљ да промовише
лик и дело патријарха Павла и универзалне хуманистичке, етичке и моралне вредности за
које се он залагао. Том приликом Патријарх Иринеј уручио је награду за знање и
благочешће, у виду комплета дела патријарха Павла Питања наше вере и статуе, и члану
нашег колектива, вeроучитељици Невенки Пјевач.
Републичко такмичење из географије одржано је 25. маја у Зрењанину. На њему је своје
знање показао Огњен Стеванчевић 8/2 и освојио је похвалу. Свака част, Огњене!
Друштво математичара Србије је објавило коначне резултате са међународног
математичког такмичења "Кенгур без граница" 2019, за ученике од 1. до 8. разреда. Сви
ученици који су освојили I, II или III награду пласирали су се за финално такмичење које ће
бити одржано на Природно-математичком факултету у Крагујевцу у јуну. Ево су и имена
најбољих:
Први разред:

Други разред:

Јанко Ковачевић, учитељица Маријана

Вукашин Ђекић, учитељица Бранка Ракић

Вељић, похвала

Дринчић, похвала

Филип Сопић,учитељица Љиљана Инђић,
похвала
Филип Бранковић, учитељица Љиљана
Инђић, похвала
Теодора Вукотић, учитељица Светлана
Веселић, похвала

Вук Шекуларац, учитељица Светлана
Веселић, похвала
Вук Настић, учитељица Маријана Вељић,
похвала
Тара Белановић, учитељица Љиљана
Инђић, похвала
Трећи разред:

Четврти разред:

Анђела Шекуларац, III награда

Вања Јеловац, учитељица Биљана
Сташевић, I награда

Ана Ћетковић, похвала
Неда Станисављевић, учитељица Снежана
Урош Милутиновић, похвала
Андреј Манојловић, похвала
Вук Баштовановић, похвала
Даша Тошић, похвала

Грозданић, III награда
Матија Мажић, учитељица Светлана
Легин, III награда
Ива Јокић, учитељица Гордана Ђаловић,
похвала

Маша Шеган, похвала
Тара Колџић, учитељица Гордана
Рашковић-Личинић, похвала
Јована Вујић, учитељица Биљана
Сташевић, похвала
Пети разред:

Шести разред:

Миша Ђерковић, наставник Наталија

Михајло Живановић, наставник Јаворка

Радовановић, похвала

Стаменковић, II награда
Милица Стоиљковић, наставник Јаворка
Стаменковић, похвала

Ана Марковић, наставник Наталија
Радовановић, похвала
Сава Стошић, наставник Наталија
Радовановић, похвала
Лука Млађеновић, наставник Наталија
Радовановић, похвала
Иван Цветков, наставник Наталија
Радовановић, похвала
Седми разред:

Осми разред:

Милош Вујић, наставник Ана Ружић,

Ленка Смиљанић, наставник Јаворка

похвала

Стаменковић, похвала

Константин Де Лука, наставник Ана

Андреј Стијеља, наставник Јелена

Ружић, похвала

Мариновић, похвала

Јана Стојадиновић, наставник Ана Ружић,

Владимир Тесла, наставник Јелена

похвала

Мариновић, похвала

Последњег дана маја био је и последњи дан школе за ученике осмих разреда. Као и сваке
године, осмаци су прославили крај свог осмогодишњег школовања песмом, плесом и
потписивањем на мајицама. Ни прохладно, тмурно време није покварило весеље наших
малих матураната. Збогом другари и срећно! Врата и срца Стерије увек ће вам бити
отворени!

Јун
Приближили смо се самом крају наставне године. Ученици вредно раде не би ли
књижице и сведочанства красиле што боље оцене а наставници су ту да их подрже у томе
и дају им прилике да покажу шта и колико знају. Сезона такмичења је на самом крају, а и

остала дешавања су у другом плану у односу на оцењивање. Ипак, било је и пар датума
вредних помена.
Мали матуранти су се и „званично“ опростили од основне школе прославом мале
матуре. Матурско вече одржано је у петак 7. јуна. Као и претходних година ово весеље је
уприличено у школској фискултурној сали која је за ту прилику „трансформисана“ у
свечану салу са елегантним столовима и столицама и прикладним послужењем. Вече је
протекло бучно и весело, али културно и пристојно, баш као што и приличи
петнаестогодишњим тинејџерима. Присутни су били и наставници осмих разреда који су
дошли да поделе забаву и да се још једном поздраве са децом.
Финално такмичење "Кенгур без граница " је одржано на Природно-математичком
факултету у Крагујевцу 9. јуна на ком је наш ученик шестог разреда Михајло Живановић
освојио 3. награду.
Разредно веће трећих разреда имало је 11. јуна интегративни дан са темом
„Десанкиним путевима“. Тај дан је био посвећен животном путу и делима наше чувене
песникиње.
Током школске године у разредним већима четвртог и шестог разреда одржано је по
осам часована од стране полицијских службеника МУП- а у оквиру пројекта ,,Основе
безбедности деце" а у сарадњи Министарства унутрашњих послова са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја. Часови су одржани у терминима часова одељенског
старешине.
Група наших колега, коју су чинили школски тим за предузетништво, одељенске
старешине четвртих разреда и библиотекарка Нада Митровић Узелац, је у току другог
полугодишта радила на пројекту „Игром и песмом до књиге“ којим би се симболично
обележио завршетак првог циклуса школовања. Осим развијања предузетничких
компетенција код ученика, пројекат је и показао да је код ученика за четири године развијен
и став да школи која даје треба нешто и оставити. Рад на пројекту је започео у априлу.
Кренуло се од идеје да ученици четвртог разреда припремају завршну свечаност за крај
године, која је затим допуњена предлогом да се помогне у обогаћивању фонда школске

библиотеке, јер „књига је човеков најбољи друг“, а за неке књиге се увек прави листа
чекања. Програм је припреман током маја и јуна, да би се коначно, 12. јуна у 18 часова
одржала завршна приредба. Ђаци четвртаци су нам том приликом показали како љубав
према књизи може да се искаже кроз плес, игру, рецитовање и цртање и како је заиста
истина да је „читање добре књиге једнако корисно по здравље као и телесно вежбање“.
Захваљујући овом пројекту школска библиотека је обогаћена са 119 књига.
Последњи наставни дан за ученике од првог до седмог разреда био је петак 14. јун.
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 поново промовисана на јунској
републичкој смотри, 33. Сабор учитеља Србије, презентовањем рада "Змајада" као примера
добре праксе (Маријана Вељић).
Полагање завршног испита за ученике осмих разреда је по календару активности
Министарства заказано за 17. (српски језик), 18. (математика) и 19. јун (комбиновани тест).
Нажалост, ове године је полагање мале матуре обележио немио случај са тестом из
математике који је „процурео“ и вече пред полагање кружио друштвеним мрежама. Због
тога су ученици у уторак 18. јуна враћени кући, а полагање теста из математике је одложено
за четвртак 20. јун. Из предостострожности је замењен и комбиновани тест, тако да ученици
нису радили првобитно одштампани, већ резервну верзију теста. Ова дешавања су
несумњиво допринела стресу, који је и иначе веома велики и код деце и код родитеља у
периоду полагања завршног испита. Међутим, и поред ванредних околности, наши ђаци
који су показали висок степен зрелости и озбиљности. Сам процес полагања је у Стерији
прошао без било каквих нерегуларности или примедби од старне дежурних наставника и
супервизора. Стога не изненађује податак да је 46% наших ученика уписало гимназије и
школе за даровиту децу. Сви ученици су распоређени у жељене средње школе у првом
уписном кругу.
И тако је дошло време да „подвучемо црту“ и сумирамо резултате ове школске
2018/19 године. Завршили смо годину са 985 ученика. Од тога је 67% ученика остварило

одличан, 25% врло добар и 6% добар успех. Имали смо и једног неоцењеног ђака, који
је накнадно положио разредни испит. Средња оцена на крају школске године била је 4, 52.
Задовољни смо и владањем и понашањем ученика – завршавамо годину са 7 изречених
васпитних мера. Из Стерије је ове године „изашло“ 25 Вуковаца, а 38 ученика осмих
разреда је освојило 74 посебне дипломе.
У месецу јуну рађена је и анонимна анкета родитеља о томе колико су задовољни
наставом и радом у нашој школи. Резлуати су показали следеће:
30% - у потуности задовољно
60% - задовољно
7,5% - делимично задовољно
2,5% - незадовољно
Тим за самовредновање је анкетирао наставно особље на крају школске године.
Изјаснили смо се о томе шта су, по нашем мишљењу, наше најјаче области:
1. етос
2. постигнућа ученика
3. подршка ученицима
4. настава и учење
5. коришћење ресурса у настави
Поменимо и то да је са крајем јуна дошло и време да у пензију испратимо наставника
српског језика и књижевности Јована Милановића. Чувени „Срба“ је већ годинама један од
симбола Стерије, изузетан педагог и језички стручњак. Јован је својевремено био један од
иницијатора за покретање школских новина“ Стерија“, као и њихов уредник. Другарски
однос који је имао са ученицима ће сигурно многи од њих памтити дуго након што напусте
Стерију, а колегама ће остати у сећању по веселом духу и другарској непосредности.
Овим завршавамо запис за ову школску годину. Било је прегршт активности којима се
можемо похвалити. Многе пројекте смо реализовали, неке локалног а друге међународног
карактера. Започели смо са иновацијама које ће унапредити и модернизовати наставу у

нашој школи. Идемо у корак са временом, истовремено поштујући традицију и дух старих
времена. Имајући то у виду са нестрпљењем ишчекујемо следећу школску годину.
Међутим, време је да прво мало предахнемо. У јулу почињу одмори за запослене, а
договорени датум поновног састајања је 19. август.

Форум театар: Реци НЕ дрогама
Дана 26. 10. 2018. године одржан је час Форум театра на ЧОС-у одељења 6/1, током кога је
изведена представа на тему: Реци НЕ дрогама. Извели су је такође ученици овог одељења,
али они који су чланови Форум групе наше школе. Припремала их је координатор (тзв.
џокер у Форум групи), наставница српског језика, Данијела Матић.
Ученици су после погледане представе постављали питања учесницима, дискутовали са
координатором и глумцима и давали предлоге и идеје за решења ове постављене
проблемске ситуације из представе. Затим је одиграна представа још једном, са
добровољним учешћем ученика гледалаца.
Дана 10. 12. 2018. године одржан је час Форум театра ученика шестог разреда на часовима
одељењских заједница одељења 6/4 и 6/5. Ученици 6/1, чланови Форум групе наше школе
(Василије Дејановић, Ема Дорник, Маша Дракулић, Мина Гагић, Никола Филиповић,
Матеја Савић, Елена Тошковић, Страхиња Остојић, Тамара Радуловић, Дуња Тешић, Лука
Бурсаћ), одиграли су Форум представу на тему: Реци НЕ дрогама, припреману уз подршку
и помоћ координатора Форум театра, наставница српског језика, Наде Митровић Узелац и
Данијеле Матић. Присутне су биле и одељењске старешине ових одељења, Милијана
Ивановић И Марија Јекнић.
Ученици гледаоци су и овог пута, као и први пут, после погледане представе постављали
питања и дискутовали на задату тему са координаторима, глумцима и са својим
одељењским старешинама. Такође су давали предлоге и идеје за решења постављене
проблемске ситуације. Још једном је одиграна представа, са добровољним учешћем ученика
гледалаца.
Осим представе, приказани су и панои на исту тему, које су направили ученици, чланови
Форум театра, а затим су исти панои били изложени на другом спрату школе, за све ученике
старијих разреда, и тамо су стајали током децембра месеца.
Координатори Форума
Н. М. Узелац и Д. Матић

Пројекат „Cube II“
Са поносом можемо да истакнемо да је Стерија ове школске године имала прилику да
учествује у веома занимљивом пројекту међународног карактера– Cube II – свако може да
учини промену. Пројекат је окупио 6 школа из 5 градова у Србији: Београда, Бечеја,
Житишта, Крагујевца и Смедерева. Организатори пројекта су Ц31 – Центар за развој
културе дечјих права и Амбасада Шведске у Београду, у партнерству са Raoul Wallenberg
Академијом из Стокхолма и уз подршку Шведског института. Визија пројекта је хумано
друштво у коме сваки појединац може да направи промену, а циљ је пружити подршку
младима да у себи нађу храброст да учине промену. Како млади у Србији размишљају о
људским правима? Која права виде као посебно значајна? На који начин свако од нас може
да допринесе остваривању људских права? То су само нека од питања којима су се наши
ђаци бавили током осам месеци трајања пројекта.
Сам пројекат започео је почетком октобра одласком школског тима на прелиминарни
састанак у Шведску Амбасаду. То су биле: Нада Станков (психолог), Маријана Вељић
(учитељица), Весна Ковачевић и Десанка Симић-Баждар (наставнице енглеског језика). На
састанку су изложени основни циљеви и задаци пројекта и договорени су принципи и
кораци у релизацији истог. Осим тога, имали смо и задовољство да упознамо учеснике из
других градова, веома љубазне људе запослене у Амбасади и надасве симпатичну Лизу из
Raoul Wallenberg Академије.
У току октобра је формиран најужи школски тим ђака, који су чинили ученици седмих
разреда и који су били главни носиоци овог пројекта. Тим су чинили: Маша Глушчевић 7/1,
Кристина Којић 7/1, Немања Шумар 7/1, Хелена Вучетић 7/2, Страхиња Сироватка 7/2, Игор
Спасић 7/2, Јана Стојадиновић 7/2, Павле Јовановић 7/3, Барбара Пантовић 7/3, Софија
Петровић 7/3, Ања Радичевић 7/3, Павле Ракоњац 7/3, Михајло Жугић 7/4, Лана Зељковић
7/4, Матија Малетић 7/4, Михајло Божић 7/5, Жана Јеловац 7/5 и Јана Митровић 7/5. Сви
учесници су деца разноврсних интересовања, сваког красе посебне способности којима су
појединачно допринели пројекту и сви су вешти у комуникацији и кретивном изражавању.
Прва радионица је одржана у новембру у просторијама школе, када нас је по први пут
посетила Александра Стаменковић из Центра за развој културе дечјих права. Низом

занимљивих активности деца су исказала своју заинтересованост понајвише за члан 24.
Декларације Уједињених нација о људским правима – праву на одмор и слободно време.
Кроз сарадњу и уметничко изражавање на следећој радионици у децембру и креативној
радионици у фебруару, ученици су групним, тимским, индивидуалним и пленарним радом
постајали свеснији колико је члан 24. важан и комплексан. Разматрали смо чињеницу да
свако има право на одмор и доколицу, укључујући разумно ограничење радног времена и
периодично плаћене одморе. Деца су показала висок степен зрелости у критичком осврту
на колико често се то право у реалном свету крши. Није претеривање ако се каже да су се у
раду на овом пројекту на неки начин активно укључили скоро сви разреди у школи. Посебно
кретивно било је одељење 6/4 и због тога заслужује посебну похвалу. Поменимо највредније
из 6/4: Тијана Ботуњац, Михајло Живановић, Лука Каличанин, Филип Мимовић, Војин
Прокопијевић, Вишња Гвоздић, Вукашин Ракић и Ана Петровић. Главни кретивни задатак
био је да се направи изложба на којој би се изабрано право визуелно представило у КЈУБу, дрвеној коцки величине 2x2x2.
У месецу априлу дуго очекивани КЈУБ је коначно стигао у нашу школу и веома брзо је
изложба и поствљена. На свечаном отварању 9. маја наши гости су били и представници
Амбасаде Шведске у Београду на челу са замеником шефа мисије господином Јоакимом
Верном. Једно време коцка је стајала у школском дворишту, отворена за све намернике –
посетиоце, заинтересоване да виде нашу поставку и науче нешто о члану 24 Декларације о
људским правима. Након тога следила је велика изложба свих КЈУБ-ова из Србије, која је
одржала 25. маја на Mиксер фестивалу у Београду. Ту смо се дружили са ученицима из
осталих школа које су учествовале у овом занимљивом пројекту и имали прилике да
посетимо њихове КУБ-ове и погледамо њихове изложбе. Деца су се провела леп и поучан
дан и постала богатија за нова искуства и нова другарства. Унапред се радујемо новој
сарадњи са Центром за развој културе дечјих права!

Erasmus+ пројекат “Up-to-date school“
У новембру ове школске године започели смо још један, за школу потенцијално
велики и важан, пројекат по називом “Up-to-date school“. Реч је о пројекту у организацији

програма Европске Комисије под називом Erasmus+, који покрива пројекте сарадње у
области образовања, младих и спорта. Erasmus+, преко своје националне организације у
Србији Фондације Темпус, пружа подршку пројектима сарадње између институција, преко
којих се стварају могућности да и појединци учествују.
Након што смо се детаљније упознали са самим програмом Erasmus+,
заинтересовали смо се за могућност учешћа у пројекту мобилности јер смо препознали
потребу и обавезу да се развијамо у духу модерног образовања. Ми смо се одлучили на тип
пројекта КА1 (кључна активност 1) која обухвата пројекте који се односе на мобилност у
области образовања и младих. Овај пројект мобилности има за циљ да подржи развој наше
установе у целини и да се искуства појединаца непосредно укључених у пројекат искористе
за унапређење процеса подучавања и учења. Као део припреме за конкурисање и учешће у
Erasmus+ програму требало је направити и „Европски развојни план“, документ веома
битан за процес селекције пројекта. Овај документ садржи информације о томе на који
начин би спровођење пројекта мобилности допринело развоју школе и њеној
интернационализацији. Конкретни циљеви и активности нашег пројекта су стога
произашли из и саставни су део школског Европског развојног плана.
Први корак је била пријава за радионицу писања пројекта мобилности у
организацији Фондације Темпус. Славица Предолац је, као представник колектива школе,
у новембру ишла на радионицу на којој је сазнала многе корисне информације у вези са
самим пројектом, као и начином аплицирања за исти.
На првом следећем састанку Наставничког већа директор школе је упознао колектив
са програмом Еразмус+ и истакао важност и неопходност учешћа у пројекту. Позвао је све
запослене који имају идеју да дођу на састанак и изложе је. Одређен је датум састанка и
информација о томе исаткнута на огласној табли школе.
На састанак су дошле колеге: Славица Предолац, Драгана Ђокић Чоловић, Сузана
Петровић, Данијела Тадић и Десанка Симић-Баждар. Након излагања идеја и критичког
разматрања сваке појединачно, заједнички је одабрана је тема пројекта и оформљен је тим.
Након извесног времена Сузана Петровић и Драгана Ђокић Чоловић су из личних разлога

напустиле тим, а заменила их је Оливера Савић Кољаја. На редовним састанцима
приступило се писању Европског развојног плана као и разради и писању самог пројекта.
Тим је веома добро сарађивао а атмосфера је била позитивна и веома креативна.
Пошто је написан Европски развојни план, чланови Школског одбора су са њим
упознати и он је усвојен на првој следећој седници, као део Школског развојног плана.
У циљу што успешније припреме за пројекат, чланови тима су отворили налоге на
платформама etwinning и schooleducationgateway. Осим тога, отворен је налог на сајту
Европске комисије и институција је добила свој ПИК број.
Након детаљне претраге каталога курсева и институција за jobshadowing на
платформама etwinning и schooleducationgateaway, пронађени су курсеви који одговарају
нашим потребама. Стратешки партнер је контактиран и сарадња је договорена.
Оно што смо дефинисали као кључну потребу наше школе у погледу развоја
квалитета наставе су побољшање компетенција запослених за коришћење нових метода и
алата у настави. Одлучено је да наш пројекат тиме треба да се бави. Циљ пројекта је
унапређење компетенција наставника за употребу ИКТа у настави, као и оспособљавање
наставника за квалитетно извођење пројектне наставе. Жеља тима је да кроз искуства
стечена током европске мобилности приближимо школу европском оквиру образовања и
омогућимо нашим ђацима што квалитетнији и савременији образовно-васпитни процес.
Средином фебруара пројекат под називом „Up-to-date school“ је званично
пријављен Фондацији Темпус. Дана 11. јула добили смо обавештење од Фондације Темпус
да је наш пројекат испунио очекиване критеријуме и да је стога одобрен за финансирање.
У оштрој конкуренцији од 95 пријављених иституција 21 пројекат је добио финансијска
средства за реализацију. Наша школа рангирана је на високом седмом месту, са 79 поена
од могућих 100. Тим наставника који је укључен у раду на пројекту је веома задовољан
постигнутим резултатима, посебно када се узме у обзир да је ово први пут да Стерија
учествује у оваквом подухвату. Настављамо даље у следећој школској години ..

