
10

ИЗЛОЖБЕ МУЗЕЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТАРИНА НОВАК

Школски Музеј постоји већ две године и за то време заживело је осам изложби. Повод 
за њихово организовање биле су значајне годишњице, историјски догађаји и личности (нпр. 
годишњица смрти Николе Тесле, Први светски рат, династија Обреновића...). 

За организовање ових изложби задужен је наставник историје Милош Пекић. Сарадња са 
ученицима, родитељима и наставницима, према наставниковим речима, олакшава прикупљање 
разноврсног материјала. Осим њихове подршке, значајна је и помоћ појединих музеја. Након 
прикупљања материјала, врши се одабир и излажу се само најбитнији експонати, који се 
распоређују по тематским целинама. Материјал који није изложен чува се у остави. 

Изложбени простор се налази у школском холу, тако да сви родитељи, баке и деке могу 
да буду свакодневни посетиоци Музеја и да уживају док чекају своје малишане.

Теодора Обрачевић 5/3
 Тијана Ивановић 5/3

Видовданска изложба
СТОГОДИШЊИЦА ОД ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА 1914-2014.

 У Музеју наше школе, током септембра, пажњу посетилаца мамила је изложба посвећена 
Првом светском рату. Овај велики историјски догађај одигравао се 1914. до 1918. године. 
Изложба је говорила о биткама, али и о свакодневном животу у Београду под окупацијом, 
о положају школа и положају жена у то време. Путем разноврсног материјала, могли смо да 
се упознамо са путањама којима се кретала наша војска, са значајним српским војсковођама, 
онима који су се у рату приклонили нама, али и да видимо како су изгледале кациге, кокарде, 
оружје… Сви ови садржаји допринели су да изложба буде успешна и занимљива.

Матија Савић 5/2    
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Изложба јубилеја српске престонице

70 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА 1944-2014.

Изложба поводом 70 година од ослобођења Београда отворена је 
у школском холу у октобру. Овај велики историјски догађај одигравао 
се од 12. до 20. октобра 1944. године. Ослобођењем Београда окончана 
је, 1287 дана дуга, немачка окупација града. Изложбени ормарићи су 
испуњени разноврсним и занимљивим материјалом. Најлакше нас у 
то време враћају бројне фотографије које приказују општу ситуацију 
и борбе које су вођене, улазак немачких војника у Београд и оружје 
коришћено у Другом светском рату. Са циљевима Црвене армије и НОБ-а можемо се упознати 
на изложеним картама, док нас одабрани чланци и исечци из новина упознају са именима 
заслужних грађана и њиховим делима, али и са списком немачких злочинаца. 

Теодор Крстић 5/2
Матија Савић 5/2
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Говор Старине Новака

            Прва асоцијација на Старину Новака нам је то да је био изузетан јунак. Међутим, осим 
ратничких способности, имао је и дара за језике. Верује се да је био познавалац више језика, 
те се осим српским као матерњим, успешно користио и турским, бугарским и румунским 
језиком. О његовом познавању румунског језика и немалом говорничком дару сведочи једно 
обраћање румунским војницима, у коме, бодрећи војнике, показује изузетну моћ убеђивања. 
Историчар              
            Урекија проналази и објављује овај говор, који Старина Новак држи после два дана 
тешких борби и губитака у Ердељу, након што је окупио и наоружао оно што је од румунске 
војске остало. Говор је мотивационог типа и треба да острасти војску за поновно отпочињање 
борбе са Пољском.

„У борбу, другови! Ударац, о, јунаци, који треба 
изненадно да задамо непријатељу! Потребна је ваша храброст 
и ваша снага! Ако је у борби потребна храброст, сада је време 
да то покажете, да ублажимо наше скорашње губитке, једном 
славном победом и да обрадујемо тугу, са радошћу разбијења 
и уништења леха! Ево дана, о, јунаци, у коме сваки од вас 
троструком снагом и жељом за победом, треба да покаже 
своју снагу, којом смо пребродили толико великих тешкоћа! 
Ево дана, јунаци, када ће се показати јунаштво сваког од вас! 
Имамо да се боримо за живот, за част, за отаџбину у којој смо 
се родили, за њиву која нас је отхранила, за кућу у којој смо 
одрасли, за наше жене и нашу децу, за сва добра наша! Све 
ћемо имати, ако то буду хтели ваше руке и ваша срца! Ко се 
јуначки бори, њега бог помаже! Онај који више воли срамно 
бекство, него славну смрт у службу и одбрану престола и 

земље, о, да, нека у том бекству нађе своју пропаст! Напред на непријатеља! Зрна ваших пушака 
могу да запуше њихове пушке, да их учине неупотребивим... Не окрећите леђа... њихова зрна 
погодиће вас лакше... Смрт, а не бекство! О, не! Славну смрт, смрт храбрих... њу да тражите! 
Не плашите се што је непријатељ многобројнији... Нисте ли толико пута видели да победа не 
припада броју, него јуначком срцу. Победу не доноси мноштво пушака које пуцају... него 
руке које се боре, ојачане светом љубављу за земљу, за њеног војводу! У борбу! Присетите 
се само колико су пута леши осетили снагу ваших руку! И када вас је било много мање, ви сте 
нагонили на бекство њихове многобројније војске... 

Сетите се прошлогодишњих победа у Молдавији и из тих сећања узмите пример и 
храброст против истих леха, које сте ви у толико сусрета победили... Њих воде исти капетани, 
под којима они нису побеђивали... Победа је ваша! Верујте у њу! Ви сте исти као што сте и некад 
били и имате исту жељу за борбом као и раније, а Новак, ваш стари капетан је са вама! У борбу, 
децо! Живот, слава и престо Михајла, вашег вољеног војводе, поверени су вашој верности и 
вашем јунаштву! Желите ли да осрамотите онога који је пренео вашу славу по целом свету? 
Не. Непријатељ ће побећи здробљен! Његово бекство и његово расипање осигураће Михајлову 
власт, а исто тако и живот, имовину, отаџбину, па чак и нашу дечицу, што вреди више од свега, 
вашу част и славу, јунаци! У борбу, у борбу, јунаци! Размислите, треба или да живимо славно 
или да умремо часно!“
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Посета Историјском музеју

 У четвртак, 6. новембра 2014. године, поводом стогодишњице од почетка Првог 
светског рата, ђаци осмих разреда су са својим наставницима посетили Историјски 
музеј. Изложба који су осмаци видели носила је назив „Србија 1914“. Ученицима су 3Д 
фигуре и скулптуре дочарале Србију почетком 20. века. Ова изложба има веома богат 
садржај, а део који је оставио јак утисак на ђаке јесте реконструкција ратних догађаја и 
битака у Србији те 1914. године.

Софија Михаљев 5/2
Марија Михаљев 5/2

Миона Копривица 5/2
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