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Прво полугодиште
Упркос нашим надањима и очекивањима да ћемо ову школску годину
започети у регуларним условима рада, ипак и овог септембра рад започињемо у
специфичним, отежаним околностима услед епидемије вируса Корона. Новина
ове године је новофоримирани Тим за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа, на основу чијих одлука је организован почетак
наставе.

Одлучено је да се примени „семафор“ модел. Зависно од

епидемиолошке ситуације у појединачним школским управама, планирано је да
се настава у току ове школске године одвија по једном од три могућа модела:
први модел подразумева непосредну наставу у школи за све ђаке, други модел
је комбинована настава, а трећи модел представља наставу на даљину за све
ђаке од куће. У нашој школи је, као и у већини школа у Србији, настава првог
септембра кренула по првом моделу – сви ученици присуствују часовима у
школи. На наше велико задовољство, тај модел је остао важећи за нас до краја
првог полугодишта. Ове године не постоји опција online наставе за појединачну
децу, већ сва деца долазе редовно у школу. Још једна новина обележила је
овогодишњи почетак наставе. По први пут у историји, први наставни дан у свим
школама започео је интонирањем државне химне „Боже правде“. По речима
министра просвете науке и технолошког развоја, важно је да поштујемо своју
заставу, грб и химну и тиме на најлепши могући начин чувамо свој идентититет.
Дакле, овог септембра смо назад у школским клупама у пуном бројном
саставу и самим тим је и атмосфера у школи ужурбанија, ведрија и живахнија
него претходног септембра. Наставу у „Стерији“ ће похађати 37 одељења, 19 у
првом циклусу и 18 у другом. Школску годину започињемо са 979 уписаних
ученика, од којих су 486 девојчице, а 493 дечаци. Ове године имамо уписана 142
ђака првака која су распоређена у 5 одељеља, 3 класичне и 2 целодневне
наставе. Учитељи који преузимају прваке ове године су: Душанка Павковић,
Бранка Ракић, Жељка Попов Шешум, Светлана Дрча, Јелена Милојевић,
Биљана Марковић и Наталија Дрча. Настава је организована у две вертикалне
смене, које недељно наизменично похађају наставу пре и после подне. Црвену
(непарну) смену чине одељења првог, трећег, петог и седмог разреда, а плаву
(парну) смену другог, четвртог, шестог и осмог. И ове године имамо две групе
продуженог боравка које чине ученици првог и другог разреда, а који похађају
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полудневни облик наставе. Часови трају 45 минута и, осим што је и даље
неопходно да се придржавамо прописаних мера (ношење маске, дезинфекција
руку на улазу у школу и слично), школски живот и функционисање се углавном
вратило у нормалне токове. Пошто је и ове године неопходно да свако одељење
има своју учионицу, а не желећи да салу за физичко опет користимо као
импровизовану учионицу, нашли смо се у ситуацији да имамо учионицу „мањка“.
Решење је било да се одрекнемо зборнице. Тако се десило да је одељење 3/2
ове

године смештено у зборници. Срећом, имамо на располагању „малу“

зборницу, па наставници ипак имају где да се окупе за време одмора и пауза.
Због специфичности наставног предмета, ученици старијих разреда часове
информатике и рачунарства и технике и технологије имају у посебних
кабинетима. Организација рада је усмерена на постизање максималне
безбедности ученика у школској згради и дворишту, па и ове године ученици од
првог до четвртог разреда улазе у школу на главни улаз и користе велико
степениште, док старији ђаци користе мали улаз. На тај начин је смањен контакт
међу ђацима током боравка у школи. Додатно су бројчано појачана дежурства
наставника и техничког особља приликом одмора. Наставничко веће, као и
стручна већа и сви остали састанци, се поново одржавају „уживо“ у простроијма
школе, уз неспосредно присуство чланова колектива.
Наш наставни тим ове године чине 24 учитеља и 40 предметних
наставника. На челу школе је директор, а поред њега имамо и помоћника
директора, као и тим стручних сарадника, а то су: педагог, психолог, логопед и
библиотекар. Административни део посла одрађују секретар школе, шеф
рачуноводства и благајник.

Техничко особље броји 10 спремачица, једну

сервирку и домара школе. Директор, сви наставници, стручни сарадници и
секретар школе обухваћени су програмима стручног усавршавања, односно
похађањем стручних семинара.
Септембар су обележиле уобичајене активности везане за планирање
наставе. Одмах на самом почетку Савет родитеља је одабрао Wiener Stadtische
за осигурање ученика, са годишњом премијом од 400 динара по ученику.
Ученици млађих разреда су на часовима одељењског старешине креирали
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и изложена

договорена правила понашања у школи.
Много је нових момената у школском животу ове године. Град Београд је,
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, овог
септембра обезбедио новчана средства за куповину уџбеника за све ученике
првог и другог разреда основних школа у Београду. Родитељи су сами куповали
уџбенике, а затим су им рефундирана новчана средства у одговарајућем износу.
Сви ученици од трећег до седмог разреда су од Града Београда добили
бесплатне таблете, који имају картицу са бесплатним интернетом, тако да ови
ђаци могу без проблема да приступе дигиталним верзијама уџбеника. Након што
се правилно конфиуришу, таблети се аутоматски закључавају у периоду од 22
часа навече до 6 ујутро. Дозвољен је приступ искључиво сајтовима едукативног
садржаја, тако да ови таблети уистину могу да се користе само у сврху учења.
Таблети су почетком октобра стигли у нашу школу. Након интерног договора
унутар колектива о томе који је најбољи начин да се поделе родитељима,
узимајући у обзир да је њихова подела подразумевала доста папирологије и
одговарајуће конфигурисање, решено је да се организују родитељски састанци
тим поводом. Истовремено, све разредне старешине и наставници одељења од
трећег до седмог разреда су добили лаптопове марке Dell. У оквиру пројекта
„Дигитална учионица“ школа је добила донацију од 10 пројектора и 10 носача за
пројекторе. Осим тога, у току школске године на главном улазу у школу
постављена је рампа која омогућава улазак у школу особама у инвалидским
колицима. О безбедности у школи, осим припадника школског обезбеђења,
брине и 18 надзорних камера које „покривају“ места у школи која су
најфреквентнија по бројности и кретању ученика, као и школско двориште.
Почев од 2001. године , сваког 26. септембра обележава се Европски дан
језика. То значи да се ове године обележава јубиларни двадесети пут. Језичка
разноликост је важна за постизање међусобног разумевања између различитих
култура и нација, а такође је и битан део културолошког наслеђа Европе. Ове
године, на рођендан Европског дана језика, ученици наше школе су учествовали
у у изазову у коме је требало да изговоре „срећан рођендан“ на што више
различитих европских језика за 20 секунди. Ову веселу акцију организовале су
наставнице страних језика, које су снимале децу – учеснике, а затим је од тога
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направљен кратак филм који је постављен на сајт школе. Осим српског,
енглеског и немачког језика, потрудили смо се да честитамо рођендан и на
многим другим језицима, што је и деци и наставницама било ново и веома
занимљиво искуство.
Ове године манифестација „Дечија недеља“ одржана је од 4. до 10.
октобра под слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“. Наша школа је
обележила ову недељу низом различитих активности. Најсвечаније је било за
ђаке прваке, јер су они овом приликом примљени у Дечији савез.

Ученици

целодневне наставе урадили су и представили „Возић правила“, читали причу
„Како спасити дрво“, слушали песму Бранка Коцкице „Ласта“ и цртали ликовне
радове на тему „Желим зеленији град“. Ученици првог разреда класичне наставе
су такође били вредни и креативни. Прво су слушали песму „Деца су украс
света“, а затим радили илустрацију песме. Најбољи радови ученика 1/2 су
представљени на паноу на првом спрату.

Четвртаци су одабрали да буду

активни и организовали спортски дан на коме су се такмичили у фудбалу и игри
„између две ватре“. Ученици петог и седмог разреда су на часовима ликовног
обрађивали задату тему „Дете је дете, да га волите и разумете“, док су ученици
шестог и осмог разреда одабрали тему „Дечја права“. Ликовни радови старијих
ђака су изложени на паноима на другом спрату.
Иако су на самом почетку свог школовања, наши најмлађи другари,
ученици првог разреда, наставили су са забавним активностима. Учитељи првог
разреда реализовали су 15. октобра интегративни дан „Здрава храна и физичка
активност“ изложбом дечијих радова на одељењским паноима.
Библиотека града Београда је ове године припремила леп поклон за
ученике првог разреда. Наиме, сви прваци и њихови учитељи су на дар добили
годишњу чланску карту Градске библиотеке. Сигурно ће овај гест позитивно
утицати на мотивацију наших најмалђих другара за читање и развити љубав
према књигама. С обзиром да је одзив и број пријављених ученика био велики,
Библиотека је частила нашу школу са додатних 10 бесплатних чланарина за
чланове колектива.
И ове године ђаци наше школе узели су учешће у манифестацији „Трка за
срећније детињство“, у организацији Црвеног крста. Реч је о традиционалној
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рекреативно-хуманитарној трци која подстиче хуманост и промовише здраве
стилове живота. Учесници купују стартне бројеве у трци у симболичном износу
од 50 динара, а прикупљени новац се користи за различите врсте помоћи
социјално угроженим категоријама деце и младих. Нажалост, ове године трка у
нашој општини је отказана, али је новац свакако уплаћен на рачун Црвеног крста.
Тим наставника који је учествовао у КА1 пројекту „Up-to date school“
презентовао је своја искуства на вебинару „Еразмус+ мобилност наставника – из
прве руке“ у организацији Фондације Темпус. Наше колеге поделиле су своја
искуства са мобилности, како из аспекта припреме, писања, подношења и
спровођења пројекта, тако и лично искутво током мобилности и активности након
мобилности. Интересовање за вебинар је било велико, уз присуство од више од
80 колега из разних васпитно-образовних установа из целе земље.
Као и сваке године, 22. октобар смо обележили као Дан школе. Због
епидемиолошке ситуације и ове године га прослављамо скромније, без
приредбе и истовременог окупљања већег броја људи на једном месту. То
никако не значи да се нисмо потрудили да достојно обележимо овај важан датум
за нашу школу. У данима који су претходили, организован је низ различитих
активности и кретивних радионица од стране учитељица, разредних старешина
и предметних наставника. У оквиру ликовних радионица, ученици су цртали своју
школу, али и другаре из клупе. Литерарни конкурс, организован у старијим
разредима, био је подељен у две групе. Ученици петог и шестог разреда
исказали су своја осећања према школи одговарајући на тему „Моја Стерија“,
док су ученици седмог и осмог разреда показали своје литерарне способности
на тему „Омиљени наставник / наставница“. Ученици и запослени у школи могли
су да уживају у радовима наших талентованих сликара и књижевника на изложби
постављеној на школским паноима. Осим тога, исти радови су се могли
погледати и на виртуелној изложби на апликацији Padlet, а линк се могао наћи
на сајту школе. Како није било могуће да се организује приредба, чланови
драмске секције су се прилагодили ситуацији и искористили дигиталне алате, у
којима се, како време пролази, све боље сналазимо. Одабрана су и увежбана
три мања драмска комада са малим бројем учесника. Снимак тих представа је
постављен на сајт, тако да смо имали и мини „онлајн“ представу. На сам Дан
школе, ученици су имали час одељењског старешине, парна смена у 9 часова, а
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непарна у 10. Деци је на часу прочитан пригодан текст о ослобођењу Београда
који је припремила педагог школе. После сваке смене, у зборници школе
уприличено је послужење за чланове колектива.
Школски спорт, важан сегмент развоја и здравља деце, је увек имао битно
место у „Стерији“. Драго нам је што су такмичења ове године обновљења, после
прошлогодишњег отказивања такмичења услед неповољне епидемиолошке
ситуације. Такмичарску „сезону“ започели су млади атлетичари. На општинском
такмичењу из атлетике прво место припало је Ани Марковић 8/5, Сави Стошићу
8/5 и Вукашину Тодороовском 8/3. Андреј Кутлача 8/1 заузео је друго место, док
је на трећем месту био Милан Тањурџић 8/3. Мушка штафета 4x100 стигла је
трећа. Нашој школи екипно је припало друго место, што је заиста веома добар
резултат! Честитке свим учесницима! Дана 29. октобра у Атлетској дворани
„Београд“ одржано је и градско првенство у атлетици за ученике средњих и
основних школа. Представници наше школе су освојили две медаље: Сава
Стошић 8/5 је освојио прво место, а Вукашин Тодоровски 8/3 друго место. Браво,
дечаци!
Одлуком Министарства просвете,науке и технолошког развоја, а у циљу
побољшања епидемиолошке ситуације, јесењи распуст је продужен, па су тако
од 8. до 12. новембра били нерадни дани за све школарце у Србији. Уз
поштовање осталих мера превенције, продужење распуста би требало да делује
позитивно на смањење броја заражених вирусом Covid19, пре свега у школској
популацији. Непосредно пре распуста, било је евидентно повећање броја
заражене деце у нашој школи, па се надамо да ће овај потез допринети томе да
се бројеви деце болесне од Короне смање.
Продужени распуст је свима добро дошао да мало предахнемо, а затим
смо, са обновљеном снагом, наставили тамо где смо стали. „У здравом телу
здрав дух“ је крилатица која је спортистима добро позната.

А добрим

спортистима смо ми у „Стерији“ увек могли да се похвалимо. Наше девојчице
узраста седми и осми разред су учествовале на општинском првенству у одбојци
и освојиле прво место. Након овог великог успеха наступале су и на градском
првенству

где су заузеле су четврто место.

Свака част за одбојкашице и

наставницу физичког васпитања, Драгану Шкембаревић.
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Крајем новембра, нашу школу је посетио председник општине Нови
Београд, Александар Шапић, и том приликом свој деци и наставницима поделио
новогодишње

ваучере

у

износу

од

6000

динара,

поклон

општине

новобеоградским ђацима и њиховим наставницима.
У петак 3. децембра од 12 до 14 часове одржано је школско такмичење из
математике, најбројније од свих такмичења. Право учешћа имају најбољи
математичари од трећег до осмог разреда, с тим што је ове године могуће
учешће највише пет ученика из једног одељења.
Као и претходних година, и ове се организује хуманитарна акција „Један
пакетић, много љубави“ под покровитељством Црвеног крста. Циљ акције је да
се обезбеде божићни и новогодишњи пакетићи за социјално наујгроженију децу.
Традиционално, одзив ученика наше школе је увек велики, па је тако било и ове
године. До трећег децембра је трајало сакупљање пакетића, а „мала“ зборница,
која је била место где су пакетићи одлагани, била је закрчена великим бројем
пакета.
Премда, због епидемиолошких мера, није могуће организовати школске
приредбе у просторијама школе, претходна школска година нас је приморала да
многе активности преместимо у виртуелни свет. Тако је овогодишња
новогодишња представа „Новогодишње позорје“ била онлајн, а приредили су је
и реализовали 29. децембра ученици одељења 2/4, предвођени учитељицама
Маријаном Вељић и Маријом Калезић- Жикић .
Наша школа је по други пут ове године

део међународног пројекта

„Божићне честитке широм Европе“ / „Christmas cards around Europe” на
образовном порталу eTwinning. Ученици одељења 3/4 и 3/5, заједно са својим
учитељицама Светланом Легин и Биљаном Сташевић, као и наставницом
енглеског језика, Десанком Симић-Баждар, ручно су правили божићне честитке,
које су затим поштом послате у 14 основних школа из 12 различитих европских
држава

(Шведска,

Немачка,

Шпанија,

Португалија,

Италија,

Словачка,

Словенија, Турска, Пољска, Грчка, Румунија и Бугарска). Поред тога, снимљени
су и кратки видео записи кретивног процеса израде честитки у свакој од школа
учесница. Ученици су на снимку такође пожелели срећан Божић једни другима
на матерњем и енглеском језику. У току трајања пројекта ђаци су се упознали са
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различитим европским језицима, видели како изгледају школе и учионице у
другим државама и забавили правећи божићне честитке за другаре широм
Европе.
У току првог полугодишта почео је и велики рад на ревизији школске
библиотеке. Комисија за ревизију библиотеке одрадила је огроман, веома
захтеван посао, који је укључивао попис, процену и отпис књижевног фонда.
Прво полугодиште је завршено 30. децембра.
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Друго полугодиште
Одлуком Тима за школе друго полугодиште почело је 24. јануара за
ученике од првог до четвртог разреда непосредно, а за ученике од петог до осмог
разреда по комбинованом моделу, односно подељени у две групе, наизменично
један дан у школи, а следећи дан онлајн. Пауза у наставном процесу и одсуство
деце у школи искоришћено је да се окречи фискултурна сала и промене подне
облоге на прелазу првог спрата.
Прослава школске славе, Светог Саве, нас је и ове године затекла у
измењеним условима рада, због погоршаних епидемиолошких услова. Празник
смо обележили скромно, уређивањем паноа и читалачким активностима
усмереним ка животу, лику и делу нашег највећег просветитеља.
Сретењски распуст је продужен за два дана, па је трајао до 18. фебраура.
Након тога сви ђаци су се вратили у школске клупе по првом моделу, који
подразумева непосредну наставу у учионици за цело одељење.
Поводом обележавања Светског дана читања бајки, 26. фебруара, у
трећем разреду је одржан тематски дан „Читамо бајке“. Садржаји свих предмета
су били изабрани из садржаја разних бајки, а у ченици су у оквиру слободних
активности постављали и тематске паное о познатим писцима бајки Андерсену,
браћи Грим, Пјеро-у, Десанки Максимовић. У оквиру активности постављена су
и два ликовна паноа. Први су приредили сви ученици трећег разреда и на њему
су приказане слободно изабране бајке, а други је представио радове ликовно
даровитих ученика на тему бајке „Девојчица са шибицама“ и српских народних
бајки. У програм обележавања укључило се и одељење 1/5, које је на часовима
слободног времена читало руске народне бајке и организовали мали маскенбал.
Ове активности су праћене и паноом на коме су представљени Десанка
Максимовић и Ханс Кристијан Андрсен и јунаци њихових бајки. Реализатори
програма: Сузана Плавањац, педагог школе, Снежана Грозданић, учитељица
3/1, Гордана Ђаловић, учитељица 3/2, Гордана Рашковић Личинић, учитељица
3/3, Светлана Легин, учитељица 3/4, Биљана Сташевић, учитељица 3/5, Биљана
Марковић, учитељица 1/5.
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Почетком марта у школи смо прославили један специјалан рођендан, 93.
по реду! Стиховима, цртежима и причама ученици првог и другог разреда и
њихове учитељице обележили су рођендан „Политике за децу“. Заједно са
Јулијаном Симић, гошћом из „Политике“, подсетили су се на почетке ових
дечијих новина и знаменитих писаца и песника чији су се радови појављивали
на страницама овог „Политикиног“ додатка, у време када није било ниједног
другог часописа за децу. Још од давне 1992. траје редовно праћење „Политике
за децу“ и обележавање њеног рођендана, захваљујући нашем чувеном, сада
пензионисаном, учитељу Радету Витомировићу. Његовим стопама ове године
наставиле су учитељице Светлана Дрча, Маријана Вељић, Весна Милеуснић,
Драгана Ђокић Чоловић и Драгана Богдановић.
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Светски дан вода прославља воду као основни извор живота. На
овогодишњи Светски дан вода 21. марта ученици целодневне наставе првог и
другог разреда уприличили су полудневни излет до реке Саве, где су ученици
2/4 извели и малу приредбу својим другарима о значају и очувању вода и тако
допринели подизању свести о томе како треба да чувамо овај непроцењиви дар
природе.
Наша школа је ове године изабрана да учествује у националном
истраживању, ТИМСС 2023. Овим истраживањем се процењују знања ученика
четвртог разреда из области математике и природних наука. Резултати
истраживања се, затим упоређују са резултатима других земаља. Одељења која
су случајним узорком изабрана да ове године представљају нашу школу су 4/1 и
4/3.
Април месец је био веома занимљив и богат разноврсним догађајима. У
априлу наша школа је угостила групу од 15 наставника из иностранства у оквиру
међународног пројекта сарадње европских школа. У питању је Еразмус+ КА229
пројекат под називом „Бринимо о водама, учимо у школама“. У перидоу од 11.
до 15. априла наставници из партнерских школа из Грчке и Турске боравили су
у Србији у склопу пројектних активности. Била је то прва мобилност у току
пројекта, као и први пут да наша школа буде домаћин у Еразмус+ пројекту.
Састанци, радионице и друге активности везане за пројекат, испланиране у
сарадњи са координатором, школом из Турске, одржаване су у школској
зборници у току преподневне смене. Након завршетка радних обавеза,
свакодневно смо настављали дружење са нашим гостима.

Обилазили смо

места која су значајна по воденим ресурсима, не само у Београду, већ и околини.
Детаљнији опис активности може се видети на линку:
https://youtu.be/OzMCRoZ6XQ8
Традиционално, у нашој школи се ораганизује програм који је усмерен ка
подизању, неговању и ширењу читалачке културе код деце. Ове године завршни
део „Читалачке значке“ одржан је 19. априла. У такмичењу је учествовало 116
ученика, док је „Читалачку значку“, награду за читалачки дневник, освојило 16
такмичара. Због чињенице да је цео разред учествовао, посебну похвалу добило
је одељење 1/4 и њихова учитељица Светлана Дрча. Похваљујемо све учеснике
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у овој дивној акцији која, осим неговања навике читања, доприноси развоју
писмености, вештина ефикасног учења, али и личном напредовању сваког
учесника.
Дан планете Земље, 22. Април, је ове године у нашој школи обележен
весело, бучно и са великим бројем учесника. Идеја је потекла од екипе Еразмус
пројекта „Бринимо о водама, учимо у школама“. Организована је модна ревија
костима направљених од рециклираних материјала (кеса, картона, пластике) у
којој су учествовали ученици од првог до четвртог разреда. Деца су озбиљно
схватила задатак и имали смо веома успешне, забавне и шарене модне
креације. Наши мали модели су се забавили дефилујући модном пистом школским двориштем и посматрајући остале моделе.

Они који нису били

расположени за моду могли су да праве моделе животиња или ускршња јаја од
рециклажног материјала – пластичних флаша, чепова, кеса и слично. Целу
акцију снимала је екипа ТВ Тањуг и направила прилог који је емитован у току
дана.
У току априла је реализован још један међународни пројекат на
наставничкој мрежи eTwinning. Наставница енглеског језика Десанка Симић
Баждар је учествовала у још једном пројекту под називом „Suistanable
Development Goals“ у коме су, поред наше школе, учествовале и школе из
Шпаније, Португалије, Пољске и Турске. Циљ пројекта је био да се деци објасне
и приближе циљеви одрживог развоја. Свака од земаља је снимала кратке видео
снимке у коме су, на матерњем и српском језику, ближе објашњавали, или на
драмски начин приказали, неке од циљева одрживог развоја. Група ученика
четвртих разреда снимила је филм о здравој и исправној исхрани. Пројекти овог
типа шире мултикултуралну свест ђака и упознаје их са другим језицима и
културама, па нам је веома драго да су постали редовни у нашој школи.
Премда смо и ове године радили под специфичним условима,
настављена је дугогодишња сарадња са организацијом за заштиту права деце
„Пријатељи деце“. Узели смо учешћа у многим акцијама ове организације.
Наставници, учитељи и ђаци су дали све од себе, били вредни и слали реадове
па резултати нису изостали:
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– Анђела Стеванчевић VI1, освојила је III место на општинском такмичењу
ликовном конкурсу „Мој крај приче“
– Тодоровић Бранко V4, освојио је II место на општинском такмичењу
ликовном конкурсу „Упознајмо птице“
– Даница Ђуровић I2, освојила је III место на општинском такмичењу
ликовном конкурсу „Упознајмо птице“
– Пулетић Ненад V3, освојио је I место на општинском online ликовном
конкурсу „Дете је дете, да га волите и разумете“
– Весна Митовски VI3, освојила је III место на општинском on line ликовном
конкурсу „Дете је дете, да га волите и разумете“
– Млађеновић Урош V2, освојио је
„Ускршње ликовне чаролије“

II место на општинском такмичењу

– Милица Мићић VII5, освојила је II место на општинском такмичењу
рецитатора основних школа „Песниче народа мог“ (online)
– Сара Радојчевић VII4, освојила је III место на општинском такмичењу
рецитатора основних школа „Песниче народа мог“ (on line)
– Тара Шалварица II4, освојила је I место на општинском такмичењу
рецитатора основних школа „Песниче народа мог“ (online)
– Ђорђина Секуловић V1, освојила је III место на општинском такмичењу,
online ликовном конкурсу „Дечија карикатура- Мали Пјер“
– Будимир Милош V3, освојио је I место на општинском такмичењу, online
ликовном конкурсу „Илустровање српских народних пословица и изрека“
– Дијана Станковић VIII2, освојила је II место на на општинском on line
такмичењу „Демус- соло певачи / Златна сирена“
– Јелена Вељић VI2, освојила је I место на на општинском online такмичењу
„Демус- мали вокални састави-дуети“
– Јана Крнета VI2, освојила је I место на на општинском on line такмичењу
„Демус- мали вокални састави-дуети“
– Јелена Вељић VI2, освојила је II место на на општинском online такмичењу
„Демус- соло певачи / Златна сирена“
– Уна Јевић VIII4, освојила је II место на на општинском online такмичењу
„Демус- соло певачи / Златна сирена“
– Карарина Јовановић VI3, освојила је II место на на општинском on line
такмичењу „Демус- соло певачи / Златна сирена“
– Дуња Атанасовски VI3, освојила је III место на на општинском online
такмичењу „Демус- соло певачи / Златна сирена
– Maрија Краш VIII2, освојила је II место на на општинском online такмичењу
„Демус- соло певачи / Златна сирена“
– Одељење III2, освојило је II место на општинском такмичењу „Дечије
музичке свечаности - најраспеваније одељење“ - online
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– Бркић Вељко V1 је добио похвалу за учешће на општинском on line
такмичењу „У част Драгану Лукићу – Лукићев лист“
Браво за све учеснике и школског координатора за „Пријатеље деце“, Жану
Сомборац!
После неизвесности и отказивања такмичења у претходној школској
години, овогодишња такмичења у којој најбољи ђаци доказју своја знања и
вредности су углавном одржана у складу са планираним календаром. Ђаци
„Стерије“ су, као и иначе, били марљиви, амбициозни и успешни.

Кренимо од српског језика:
Ментор: Данијела Матић


Тијана Тошев, 5-1, прво место на школском, треће место на општинском и
прво место на окружном такмичењу из српког језика.



Јелена Радошевић, 5-4, прво место на школском, треће место на
општинском и друго место на окружном такмичењу из српског језика.



Уна Вујчић, 5-2, прво место на школском, треће на општинском и треће
место на окружном такмичењу из српког језика.



Милица Бодирога, 5-2, прво место на школском, друго на општинском и
друго на окружном такмичењу из српског језика.



Алекса Марић, 5-2, прво место на школском такмичењу из српског језика.



Нина Милиновић, 7-1, прво место на школском, треће на општинском
такмичењу из српског језика.



Тара Колџић, 7-1, прво место на школском, друго на општинском и
окружном такмичењу из српског језика.



Матија Мазић, 7-4, прво место на школском, друго на општинском и треће
на окружном такмичењу из српског језика.



Јана Брунчић, 7-3, прво место на школском, и треће место на општинском
и окружном такмичењу из спрког језика.

Ментор: Марија Милинковић


Неда Станисављевић, 7-2, прво место на школском, друго место на
општинском и окружном такмичењу из српског језика, као и похвалница на
ХХ Међународном фестивалу поезије деце песника „Изданци“.



Сара Радојчевић, 7-4, прво место на школском и
општинском такмичењу рецитатора.



Милица Мићић, 7-5, прво место на школском, друго место на општинском
такмичењу рецитатора.

треће место на
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Ментор: Јелена Ковачевић:


Вук Баштовановић, 6-1 , треће место на школском, треће место на
општинском такмичењу из српског језика.



Катарина Црнобрња, 8-4, прво место на школском, и друго на општинском
такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“.



Милица Крстић, 8-1, прво место на школском, друго место на општинском,
градском и републичком такмичењу из књижевности „Књижевна
олимпијада“.

Резултати на такмичењима из страних језика:
Енглески језик:


Дијана Станковић 8/2 - Општинско 2.место и
Градско- 2.место, ментор Славица Предолац



Ангелина Добричић 8/2 - Општинско 2.место и
Градско- 2.место, ментор Славица Предолац



Миша Ђерковић 8/5 - Општинско 3.место, ментор Милена Ђокић



Коста Петровић 8/5 - Општинско 3.место, ментор Милена Ђокић

Немачки језик:


Елена Дабетић, 8/1, 2. место на општинском такмичењу, Марија Јекнић



Исидора Стојановић, 8/5, 3. место на општинском такмичењу, Марија
Јекнић



Исидора Стојановић, 8/5, 3. место на градском такмичењу, Марија Јекнић



26.11. такмичење у организацији Удружења наставника немачког језика
из Суботице, Калина Николић 6/2, 4.место- менторСузана Петровић

Уметнички и спортски предмети су остварили следећи успех:
Ликовна култура
Општинско такмичење на тему “Дете је дете да га волите и разумете”:


Софија Пулетић 5/3 Прво место – ментор Маријана Костић “Илустровање
српских народних пословица”



Прво место - Mилош Будимир
карикатура”



Треће место –Ђорђина Секуловић 5/3 – Маријана Костић ‘Мој крај приче”



Треће место – Анђела Стеванчевић 6/1- Биљана Балашевић “У сусрет
Ускрсу”



Друго место – Урош Млађеновић 5/2 – Маријана Костић “Птице”



Похвале – Јована Веланац 5/2, Теа Зековић 7/5 – М. Костић

5/3 – Маријана Костић “Мали Пјер
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Физичко и здравствено васпитање
 Oпштинско првенство - шах - ментор Иван Грујичић: Прво место – Лина
Милошевић 6/1, Јован Свјетлановић 7/3


Прво место општинско - рукомет - девојчице 5/6 разред, девојчице 7/8
разред – ментор Дејан Крталић



Треће место општинско – рукомет дечаци 5/6 разред



Треће место - фудбал дечаци 5/6 разред ментор Дејан Крталић



Прво место општинско одбојка 7/8 разред девојчице



Друго место општинско одбојка 7/8 разред дечаци – ментор Драгана
Шкембаревић

Атлетика – општинско – ментор Драгана Шкембаревић:
 Прво место – Ана Миленковић 8/5,


Сава Стошић 8/5, Прво место Градско, четврто Међуокружно,



Вукашин Тодоровски 8/3, Друго Градско, Треће Међуокружно



Друго место - Андреј Кутлача 8/1



Друго место - штафета 4*100м, екипно



Треће место – Милан Тањурџић 8/3

Музичка култура “Златна сирена” – општинско такмичење:
 Прво место - Јелена Вељић 6/2, Јана Крнета 6/2 дует,


Дрго место – солисти: Дијана Станковић 8/2, Марија Краш 8/2, Уна Јевић
8/4, Јелена Вељић 6/2, Катарина Јовановић 6/3

Резултати из општинског такмичења историје су следећи:


8/2 Петар Перишић освојио је 2. место- ментор Јелена Јанковић Најерица



Матеја Мирковић и Антонио Бајрамовић 3. место- ментор Јелена Јанковић
Најерица

Ученици који су се такмичили у знању из географије освојили су следећи
пласман:
Ментор Милијана Ивановић
 Реља Грујић 8/1 - 1. место, општинско такмичење


Лалић Дејан 7/3, Елена Дабетић 8/1, Марија Краш 8/2 и Вујовић Филип 7/3
- 2. место, општинско такмичење



Милица Веланац 8/3 и Огњен Петронијевић - 3. место, општинско
такмичење



Филип Вујовић 7/3 - 2. место, градско такмичење



Лалић Дејан 7/3 и Реља Грујић 8/1 - 3. место, градско такмичење.
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Најбољи ученици из биологије и хемије били су веома успешни на
овогодишњим такмичењима:
 Дуња Трбовић, VI2, 3. место на општинском такмичењу из биологије,
Јасмина Пантић


Дуња Трбовић, VI2, 3. место на градском такмичењу из биологије, Јасмина
Пантић



Павле Гошић, VIII4, 2. место на општинском такмичењу из биологије,
Јасмина Пантић



Павле Гошић, VIII4, 3. место на градском такмичењу из биологије, Јасмина
Пантић



Петар Радовић, VIII2, 3. место на општинском такмичењу из биологије,
Јасмина Пантић



Петар Радовић, VIII2, 3. место на градском такмичењу из биологије,
Јасмина Пантић



Ангелина Добричић, VIII2, 3. место на општинском такмичењу из
биологије, Јасмина Пантић



Ана Марковић, VIII5, 3. место на општинском такмичењу из биологије,
Јасмина Пантић



Исидора Стојановић, VIII5, 3. место на општинском такмичењу из
биологије, Јасмина Пантић



Стефан Милетић, V1, 3. место на општинском такмичењу из биологије,
Весна Милојковић



Алекса Марић, V2, 1. место на општинском такмичењу из биологије, Весна
Милојковић



Сава Марковић, V2, 2. место на општинском такмичењу из биологије,
Весна Милојковић



Сава Марковић, V2, 2. место на градском такмичењу из биологије, Весна
Милојковић



Милица Радошевић, V4, 1. место на општинском такмичењу из биологије,
Весна Милојковић



Огњен Воркапић, VII1, 2. место на општинском такмичењу из хемије,
Невенка Борковић



Огњен Воркапић, VII1, 3. место на градском такмичењу из хемије, Невенка
Борковић



Тара Колџић, VII3, 2. место на општинском такмичењу из хемије, Невенка
Борковић



Тара Колџић, VII3, 3. место на градском такмичењу из хемије, Невенка
Борковић



Валентина Петровић, VII5, 3. место на општинском такмичењу из хемије,
Невенка Борковић
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Валентина Петровић, VII5, 3. место на градском такмичењу из хемије,
Невенка Борковић,



Милица Марковић, VII4, 3. место на општинском такмичењу из хемије,
Невенка Борковић



Милица Марковић, VII4, 3. место на градском такмичењу из хемије,
Невенка Борковић

Такмичење из математике је највеће по броју учесника и разреда који се
такмиче, а резлтати које су наши ученици постигли изгледају овако:
Школско такмичење:


3. разред
1. 1. награда: Богдан Стевановић, 3/5 (Биљана Сташевић, ментор)
2. 1. награда: Стефан Даниловић, 3/3 (Гордана Рашковић Личинић,
ментор)
3. 2. награда: Петар Тубић, 3/3 (Гордана Рашковић Личинић, ментор)
4. 2. награда: Алекса Ћетковић, 3/2 (Гордана Ђаловић, ментор)
5. 3. награда: Трифун Романић, 3/4 (Светлана Легин, ментор)
6. 3. награда: Максим Торлак, 3/4 (Светлана Легин, ментор)



5.разред
1. Дамјан Добросављевић 5/3 (1. награда)
2. Вукашин Ђорђевић 5/2 (1. награда)
3. Уна Вујчић (2. награда)
4. Вук Благојевић (2. награда )
5. Софија Симоновић (3. награда )
6. Милош Пајчин (3. награда)



6.разред
1. Ненад Марковић 6/4 (1.награда)
2. Вук Баштовановић 6/1 (2.награда)
3. Ана Ћетковић 6/4 (2. награда)
4. Урош Милутиновић 6/2 (2. награда )
5. Маша Шеган 6/2 (3. награда)
6. Ана Милентијевић 6/2 (3. награда )
7. Јелена Вељић 6/2 (3. награда )
8. Анђела Шекуларац 6/3
9. Огњен Јонић 6/1
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7.разред
1. Неда Станисављевић 7/2 (1.награда)
2. Катарина Бањац 7/2 (2.награда)
3. Тара Кочџић 7/3 (2. награда)
4. Дамир Хасанагић 7/3 (3.награда)
5. Страхиња Сташевић 7/3 (3. награда)
6. Валентина Петровић 7/5 (3. награда )



8.разред
1. Душан Јолџић 8/2 (1.награда)
2. Петар Радовић 8/2 (2. награда)
3. Ана Марковић 8/5 (2. награда )
4. Миша Ђерковић 8/5 (3. награда )
5. Исидора Стојановић 8/5 (3.награда)

Општинско и републичко такмичење:
1. Јанко Станковић 4/4 - 1. награда на општинском такмичењу (Ж.
Сомборац)
2. Алекса Савић 4/3 – 3. награда на општинском такмичењу (О. СавићКољаја)
3. Ниа Марјановић 4/4 – 3. награда на општинском такмичењу (Ж.
Сомборац)
4. Вукашин Ђорђевић
(Ј.Мариновић)
5. Ненад Марковић
(А.Миливојац)

5/2-3.награда
6/4-2.награда

на
на

општинском

такмичењу

општинском

такмичењу

6. Ана Ћетковић 6/4- 2.награда на општинском такмичењу (А.Миливојац)
7. Вук Баштовановић 6/1- 3.награда
(А.Миливојац)

на

општинском

такмичењу

8. Урош Милутиновић 6/2- 3.награда на општинском такмичењу
(С.Јечменица)
9. Неда Станисављевић 7/2- 2.награда на општинском такмичењу
(Ј.Стаменковић)
10. Душан Јолџић
(Н.Радовановић)

8/2-

3.награда

на

општинском

такмичењу

11. Ненад Марковић 6/4- 1.награда на градском такмичењу (А.Миливојац)
12. Ана Ћетковић 6/4- 2.награда на градском такмичењу (А.Миливојац)
13. Анђела Шекуларац
(А.Миливојац)

6/3-2.награда

на

градском

такмичењу
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14. Ненад Марковић 6/4- 1.награда на државном такмичењу (А.Миливојац)
15. Ана Ћетковић 6/4- 2.награда на државном такмичењу (А.Миливојац)
Најбољи ученици из физике су показали следећи успех:
1. 1.Ненад Марковић 6/4- 1.награда на општинском такмичењу (Радојка
Чупић)
2. Ана Ћетковић 6/4- 1.награда на општинском такмичењу (Радојка Чупић)
3. Василије Грбић – 2.награда на општинском такмичењу (Радојка Чупић)
4. Урош Милутиновић 6/2- 2.награда на општинском такмичењу (Радојка
Чупић)
5. Вук Баштовановић 6/1- 2.цаграда(Радојка Чупић)
6. Ненад Марковић 6/4- 1.награда на градском такмичењу (Радојка Чупић)
7. Ана Ћетковић 6/4- 2.награда на градском такмичењу (Радојка Чупић)
8. Урош Милутиновић 6/2- 2.награда на градском такмичењу (РадојкаЧупић)
9. Вук Баштовановић 6/1- 3.награда (Радојка Чупић)
10. Неда Станисављевић 7/2- 3.награда на градском такмичењу (Ивана
Вукасовић)
11. Ана Ћетковић 6/4- 1.награда на државном такмичењу (Радојка Чупић)
12. 12.Ненад Марковић 6/4- 2.награда на државном такмичењу (Радојка
Чупић)
13. Вук Баштовановић 6/1- 3.награда на државном такмичењу (Радојка Чупић)
14. 14.Урош Милутиновић 6/2- 3.награда на државном такмичењу (Радојка
Чупић)
Из предмета Информатика и рачунарство ове године смо имали само једног
представника на такмичењима. Била је то Уна Вујчић 5/2, која је освојила 1.
место на градском и 3. на републичком такмичењу икз информатике. Њена
менторка је наставница Драгана Јовановић.
У току пролећа поново је кренула реализација наставе у природи и
екскурзија, које су претходне две године биле отказиване због неповољне
епидемиолошке ситуације у то време. Ученици првог разреда одржали су
рекреативну наставу на Руднику, ученици другог разреда на Дивчибарама,
трећаци су били на Гочу док су четвртаци били у Митровцу на Тари. Сви ученици
од првог до четвртог разреда су били смештени у Центрима дечијих
летовалишта Београд. Ученици од петог до осмог разреда ишли су на дводневне
и тродневне екскурзије. Пети разред је обишао маршруту Београд - Смедеревска
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тврђава – Виминацијум, Костолац – Пожаревац – Голубачки град – Лепенски вир,
Доњи Милановац – ХЕ ,,Ђердап“ – Кладово – Сребрно језеро – Београд.
Дестинација шестих разреда је била Београд – Краљево – Нови Пазар –
Копаоник – Крушевац. Седми разред је путовао следећом трасом: Београд –
Орашац – Топола - Аранђеловац – Крагујевац –Враћевшњица – Савинац –
Горња Црнућа – Таково – Београд. Једина тродневна екскурзија реализована је
у осмом разреду а састојала се од следеће путање: Београд- Мећавник –
Милешева – Златибор – Тара – Перућац – Рача – Београд. Одзив за наставу и
природи и екскурзије је био поприлично велики и било је јасно да су деци
недостајала заједнича путовања и дружење са вршњацима ван школских клупа.
У школској 2021/22. години настављена је успешна сарадња са
организацијом

„Викимедија“

Србије.

Наша

сарадња

прерасла

је

у

традиционалну, с обзиром да се дружимо већ пет година. Ученици шестог
разреда радили су на пројекту „Вики-школарац“, који је подразумевао писање
текстова о европским земљама као и увођење новог начина писања текстова
који је близак деци и прилагођен њиховом узрасту. Од чланака које су ученици
написали формирана је дигитална Вики Јуниор књига богата фотографијама са
Викимедијине оставе. Такође, уз дигиталну књигу креиран је и квиз који ће
помоћи ученицима да систематизују и провере своје знање. Доступан је линк ка
ученичким чланцима:
https://sr.wikibooks.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86:%D0%95%D0%B2%D1
%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
Поводом успешно завршеног пројекта „Вики-школарац“ наставница математике,
информатике и рачунарства, Сања Јечменица, учествовала је 28. маја
2022.године, као говорница на Панел дискусији ВикиЛајв конференције. Том
приликом представљени су примери добре праксе, као и разлози и идеје за
употребу Википедије у настави.
Ове године одржали смо јубиларни, 20. по реду међународни фестивал
поезије деце песника „Изданци“. Циљ фестивала је афирмација дечијег
стваралаштва, размена искустава, вршњачко учење и дружење. Посао је
започет почетком другог полугодишта слањем конкурса и позива за учешће на
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адресе многих школа у Србији, али и у иностранству. Традиционално, одзив је
био велики. Са поносом можемо да кажемо да су дечије песме ове године стигле
из чак 25 школа из 11 различитих земаља: Словеније (3 песме), Хрватске (6
песама), Црне Горе (6 песама), Пољске (3 песме), Турске (5 песама), Италије (1
песма), Русије (1 песма), Естоније (6 песама), Грчке (2 песме), Немачке (1 песма)
и наравно Србије (66 песама). Стручни жири је пред собом имао веома захтеван
задатак да вреднује дела младих уметника. Завршна свечаност и подела
награда одржана је средином јуна у просторијама школе, уз присуство нашег
признатог песника Симе Поткоњака. Поносни смо што на овај начин већ две
деценије промовишемо младе таленте и ширимо поруке и позитивну енергију
деце стваралаца.
Настава на самом крају школске године обележена је немилим и пре свега
јединственим догађајима, додуше не само у нашој школи већ и у већини
београдских школа. У два наврата, 16. маја и 8. јуна, на школску мејл адресу
стигла је дојава да је у просторијама школе подметнута бомба. Први пут је дојава
стигла пре почетка јутарње смене, а други пут у току наставе у преподневној
смени. Школа је евакуисана, родитељи су одмах обавештени о дешавањима, а
ђаци су послати кући. Остатак часова у тој смени је одрађен онлајн. Након
прегледа школе од стране контрадиверзионе јединице МУП-а, оба пута је
установљено да је дојава била лажна, па је запосленима и ученицима поново
дозвољен улазак у школу и настава се надаље нормално одвијала.
Услед ових немилих догађаја, дошло је и до извесних промена у
процедури полагања завршног испита. У просторијама наше школе ове године
завршни испит су, поред наших ђака, полагали и ђаци осмаци нама суседне
школе „Милан Ракић“. Иако је било бојазни да се претње бомбом могу десити и
на сам дан полагања испита, срећом до тога није дошло. У пондељак 27. јуна се
полагао тест из српског језика, у уторак 28. јуна из математике и у среду 29. јуна
комбиновани тест. Припремне активности, сама израда теста, као и процес
прегледања прошао је уредно и без пријављених неправилности.
На крају поменимо и похвалимо наше најбоље ученике осмог разреда ове
године. Најбољи ученик у генерацији била је Елена Дабетић 8/1, док је титулу
најбољег спортисте добио Вукашин Тодоровски 8/3.
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По одељењима најбољи ученици су били:
8/1 Милица Крстић
8/2 Душан Јолџић
8/3 Немања Симоновић
8/4 Павле Гошић
8/5 Исидора Стојановић
ИЗВЕШТАЈ СА ПРОЈЕКТА МОБИЛНОСТИ „Gifted Up – Podrška darovitim
učenicima“
Реализација пројекта мобилности „Gifted Up – Podrška darovitim učenicima“,
коју је програмирао тим ОШ „Јован Стерија Поповић“ са Новог Београда,
предвидела је и похађање семинара STIMULATING CREATIVITY AND
INNOVATION IN THE CLASSROOM/FUTURE CLASSROOM METHODOLOGY OF
TEACHING у организацији Centro de Recurasos Educativos de Formacao, Sisimbra,
Portigal.
Тим су чиниле Сања Јечменица, наставница математике и информатике и
рачунарства, Сузана Плавањац, педагог, Нада Станков, психолог, Ивана
Вукасовић, наставница физике и Јаворка Стаменковић, наставница математике,
која је заменила Ану Миливојац.
Похађање курса је због епидемије одлагано до априла ове године, да би се
у периоду 25. април – 30. април 2022.године, коначно реализовала предвиђена
активност. Реализција садржаја курса је свакодневно трајала од 9,00 до 17,30 са
паузом за ручак.
Курс је започео представљањем земаља и школа свих учесника. Поред
наше земље и школе, представљене су и школе из Пољске, Немачке, Италије,
Хрватске, Румуније, Бугарске, Чешке и Шпаније.
Домаћини су представили Португалију, систем образовања и структуру
курса, те је започето представљање апликација и платформи које могу бити
коришћене у раду са даровитим и осталим ученицима.
Другог дана је представљен бесплатан програм Activinspire, који користи
већина наставника у Португалији и који помаже да се организује сав потребан
материјал за час на једном месту.
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Затим је у мешовитим групама започета израда пројекта који је требало
започети „driving“ питањем, питањем које треба да покрене и мотивише ученике
на активно учешће. Одабрана је тема „Како пластика долази у наше тело?“, а за
сарадници представника наше школе биле су колеге из Пољске.
Садржај курса је обухватио и посету двема школама у околини Сесимбре.
Обе школе су државне, али су се разликовале по социјалној структури ученика.
У школи која је била у сиромашном делу града представљена је Future Classroom
Metodology of Teaching – учионица будућности.
У другој школи је представљен метод рада који се заснива на учењу кроз
пројекте у узрасно хетерогеним групама, под вођством ментора наставника у
којој је атмосфера веома либерална, али се не спроводи никаква посебна
подршка даровитим ученицима.
У току трећег дана представљена је широка примена QR Coda у
програмима Qrcodemonkey i Qrcodegeneration, као и са Padletom, Wardwall-ом и
Biteable-ом , који омогућава креирање видео садржаја. Примену ових програма
је истог дана коришћена током посете Лисабону, ради упознавања историје,
културе и знаменитости града.
Четвртог дана је представљен пројекат започет у сарадњи са учесницима
из Пољске. Пројекат је представљен у Padletu, а учесници су затим упознати и
са програмом Socrative, који се користи за креирање квизова знања.
Последњи дан је био посвећен евалуацији програма и договорима о даљој
сарадњи са учесницима курса. Наш тим је приредио и малу закуску нашим
омиљеним слаткишима- кексом Плазма и чоколадом Србија, уз које су остале
колеге упознате са занимљивостима из наше историје.
Крај програма је био у Окенаријуму у Лисабону, изврсној научно образовној
установи посвећеној очувању океана, али и простору за реализацију
амбијенталних часова, који су посећени током трајања курса.
Поред стручних знања и размене искустава и праксе са колегама из
европских земаља, боравак је искоришћен и за упознавање историје и културе
Португала и Лисабона, данашњицом и животом у овој дивној земљи.

