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Visiting The International School Of Belgrade

Education and experience are two very important things bilingual education in our school has to 
offer. Starting with the program in English, pupils develop their knowledge in English language and 
also in subjects such as Physics, History, Math, and P.E. Another advantage is also the trip to Interna-
tional School of Belgrade.

In the ISB, pupils get to go to classes and have a glimpse at a whole another education system 
and create connections with other students and they learn to appreciate the variety of cultures and 
religions. I know myself, as a part of a bilingual class, how meaningful it is to go to the International 
School and get to learn something new 
as well as see something new.

The last time we were there, we 
went to classes such as English, Hu-
manity, Drama and Art, Design and 
Music class. We also participated in 
group projects, play instruments with 
other pupils and get to know some of 
the kids as well as learn something 
new we might not have a chance to 
learn based on our education system.

I think it’s great то havе the op-
portunity to visit ISB and we always 
have a lot of fun going there. I think 
that kids who join the bilingual class 
next year won’t regret it, because be-
ing a part of class with only 16 stu-
dents in it, it has brought us together a lot closer and so did the ISB.. Because it’s the experience I got 
to share with my friends that makes it even better, so I hope the next generations will enjoy going to 
the ISB as much as I do. 

У посети Интернационалној школи у Београду
Образовање и искуство две су битне ствари које двојезична настава у нашој школи нуди 

ученицима. С обзиром да је настава на енглеском језику, ученици развијају како опште знање 
из енглеског језика, тако и вокабулар из предмета физика, историја, математика и физичко. Још 
једна предност су и посете Интернационалној школи у Београду.

У Интернационалној школи, ученици посећују часове и добијају увид у један потпуно 
другачији образовни систем. Такође, успостављају везе са другим ученицима и уче да цене 
различитост култура и религија. Из личног искуства знам, јер сам и сама ученик двојезичног 
одељења, колико је значајно научити и видети нешто ново.

Приликом једне од последњих посета, ишли смо на часове енглеског, друштвених наука, 
драмске уметности, дизајна и музичке културе. Такође смо учествовали у групним пројектима, 
свирали инструменте, упознали нове пријатеље и научили ствари које не можемо научити у 
нашем образовном систему.

Мислим да је дивно што имамо прилику да посећујемо Интернационалну школу у Београду, 
и сваки пут се тамо веома забавимо. Мислим да ученици будућег двојезичног одељења неће 
зажалити, јер оно има само 16 ученика, што нас самим тим више зближава, баш као и поменуте 
посете. Само чињеница да делимо искуство га чини још вреднијим, и надам се да ће следеће 
генерације такође уживати у посетама Интернационалној школи. 

Софија Петровић VIII/4
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ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ Владом Вучинићем
интервју емитован 04.02.2015. 

у емисији ВИЗИЈА Радио Београда Програм 202
интервју водила уредница АЛЕКСАНДРА ГЛОВАЦКИ

Молим Вас да за почетак процените тренутно стање у нашем школству.
Ако ми дозволите, ја бих за почетак објаснио разлику између школства и 

образовања. Школство је сасвим техничка ствар, својеврсна технологија која прати 
тренутак времена (зграде, наставна средства, све оно што је резултат савременог 
тренутка у техничком смислу). Образовање је један суптилнији феномен, шири. 
Поистовећивање школства и образовања је једна од заблуда која се повремено чује, 
чак и у стручним круговима, а било би опасно када бисмо имали Mинистарство за 
школство, а не за образовање, јер бисмо се тада бавили само вецеима и пуким бројкама. 
Ми, заправо, имамо проблем зато што нам је остављено мало простора да се бавимо 
суштином образовања. Други појам који бих, такође. желео ба истакнем је врло често 

помињан појам реформе образовања. Можемо рећи да je савремена српска држава прву школу добила са српском 
револуцијом у време Првог српског устанка. Од тада до данас, нисмо имали ниједну званичну реформу образовања, 
а признаћете, данашња школа није иста као у време Вука Караџића, односно вожда Карађорђа. Школа, ако желимо 
да буде функционална, мора да има одређени вид стручне аутономије. Односно, да се развијање образовања 
дешава у животу, у самој школи, jер живот просвете се дешава у школи, а не у канцеларијама Mинистарства или 
канцеларијама Школске управе. Из школе треба да крену они прави кораци за напредак образовања. Ако учинимо 
другачије, онда ће то бити на рачун истинског напретка образовања. Дакле, реформе у оном смислу у којем нам 
то политичари презентују нема, не постоји, она је једна врста фикције. А школа треба да непрестано расте као 
што дете непрестано расте и нема никакву реформу у току свога раста и развоја већ да се, чак и уз неке грешке и 
пропусте, непрестано развија.

У чему је проблем? Шта то нама стоји на путу па је опште мишљење да са образовањем нешто није 
у реду? И шта је то што не дозвољава да се догађа та мала свакодневна револуција унутар образовања?

Искрено речено, наша струка, просветарска, није положила испит времена. Ја бих заиста био веома 
срећан када бисмо сада имали једног Ђорђа Натошевића који би вам одговорио на ово питање или више Ђорђа 
Натошевића. Дакле, проблем је изузетно сложен и може се рећи да представља синдром, а не проблем. Системске 
је природе. Не ради се само о доношењу некаквих нових закона, јер ако не можете примењивати законе, нема 
разлога да их доносите често. Моје мишљење је да пре свега струка мора да се престроји, да оне институције које 
су професионално предодређене да се баве просветом почну да се баве просветом, али тамо где просвета постоји, 
а то су школе, да нам институције за унапређивање наставе буду у самој школи, да просветна инспекција има 
канцеларије по школама, да министар просвете има кабинет на неком од универзитета или академије и да пред 
очима будемо сви једни другима.

Толико је тога што ђаци уче, а што је непотребно, а толико тога што не уче, а било би им потребно, 
а не улази у школски програм. Какав је Ваш утисак и шта се ту може учинити?

Ви не можете да оптеретите дете ако му ручак који треба да руча сервирате како треба. Ми смо сведоци да 
наша деца после наставе у великом броју одлазе у разноразне друге школе и оптерећеност тим новим додатним 
програмима нико не доводи у питање. Наш проблем је, заправо, тактичке природе – како да организујемо оно што 
ми као друштво желимо да наша деца савладају.

Хоћете да кажете да у садржају нема ничега спорног? У гомилању чињеница које се могу пронаћи на 
Гуглу, које су се промениле оног тренутка када је књига ушла у штампу, када је реч о биографији, и разноразним 
подацима о индустрији итд.?

Наравно да тих проблема има, али они нису примарни. Они су секундарни. Вероватно је најважнија вештина 
како учити. Ако се програми реализују на начине који су незанимљиви, на начине који ће довести до амбијента 
у коме дете има утисак да га сустижу обавезе, у коме он не види суштину тога о чему му наставници говоре, 
свакако ћете добити дете које има све симптоме преоптерећене особе, наравно свог нивоа, коме је заиста потребна 
помоћ. 

Сада говорите о максимално мотивисаним ученицима, а нису сви ученици максимално мотивисани, 
па Вас ту питам да ли мислите да је проблем наше школе што није прилагођена сваком, што не прави 
разлику, тако да се сви ђаци третирају једнако.

Школа не треба да се прилагођава, она већ треба да буде спремна када ђаци дођу у школу. Ми тренутно, 
у стручном смислу, заиста имамо проблем са обликом извођења наставе. Данас имамо облик извођења наставе у 
виду одељења, преко часова који трају 45 минута. Не треба посебно да наглашавам да је ненормално да, рецимо, 
све наставне јединице предвиђене из математике у току школске године трају баш 45 минута, да је ненормално да 
ће баш сваке среде баш у исто време ученик бити расположен, да уопште не узимате у обзир шта се догодило том 
детету пре и после. Ми још увек немамо добар модел, односно, добар одговор струке на садашњи тренутак. Наша 
деца долазе са уређајима којима могу да угрозе Пентагон, могу да буду на било којој тачки кугле земаљске, а ми се 
држимо модела који много личи на модел из времена Вука Караџића.
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Како то променити? Ко је ту одговоран?
Не може се то преко ноћи променити, из више разлога. 

Најозбиљнији разлог је недостатак стручних људи, а други разлог јесу 
навике, традиција која се упарложила. Мора се дати простора онима 
који су стручни у образовању да они поставе темеље и да замашу 
заставом на којој стоје принципи образовања.

Какво је образовање наставника? Да ли се ту нешто мења? 
Да ли је ту потребна нека додатна провера?

Ви сте сада својим питањем погодили тачно у мету актуелних 
проблема. Школу не чини зграда, не чине наставна средства. Они су 
добродошли јер без алата нема заната. Школу, наравно, чине деца, али 
извођење наставе пре свега чини наставни кадар. Како се они сада бирају? Они се сада бирају бирократски, као 
што би се бирала службеница у било ком другом ресору, у коме није важно да ли раде или не раде са децом, са 
том врло осетљивом категоријом, и по мом мишљењу сам концепт заслужује да буде ревидиран и поправљен. Не 
постоји факултет за наставу који је самосталан. Постоје многи факултети који би могли да буду у склопу других 
факултета, али факултет за наставу не постоји. Јесте за похвалу постојање Учитељског факултета, али мислим да 
он још није дао оне плодове које смо сви ми очекивали. Ми сада имамо учитеље који морају да буду мастер да би 
могли да раде у школи и изводили наставу, али све чешће чујем да су добри стари учитељи са вишом педагошком 
школом ефикасније решавали проблеме и показивали се као виши и образованији интелектуалци него садашњи 
мастери. То је мој утисак који је вероватно површан и требало би да се нека релевантна институција озбиљно 
позабави да ли сам ја у праву и да ли у овоме што сада говорим заиста постоје чињенице које би морале да буду 
уграђене у решавање овог проблема.

Колико има простора за личну иницијативу, колико тога што Вам се није допало сте Ви могли да 
промените у овој школи?

Ја лично, као директор школе, имам много више празног простора него што то имају наставници. Ја се трудим 
да тај празан простор што је могуће више препустим наставницима. Акумулирање пропуста у систему образовања, 
које се неминовно слива у школу као крајњу тачку система образовања, највише компензују и поправљају сами 
наставници. Формално гледано наставницима су везане руке. Наставници су сведени на неку врсту извршилаца а 
не креатора. Њима је прописано како ће изгледати уџбеник, како ће изгледати програм који реализују, колико часова 
ће то трајати, у које време ће трајати, какав је распоред часова, какве су учионице. Апсолутно им је све прописано. 
Њихово је само да извршавају. Наравно, ако то траје годинама, деценијама, убија креативност у сваком човеку 
колико год он био креативан. Дакле, формално, наставни кадар има веома мало простора за личну иницијативу, 
али у пракси, срећом, та форма се на иницијативу наставника крши, тако да у пракси имамо часове за које не знам 
да ли би прошли садашње формалне званичне критеријуме, али свакако одговарају суштини наставе коју треба да 
изведу.

Колико сте упознати са системима образовања у неким другим развијенијим срединама? Каква је 
комуникација са њима и каква је могућност људи из струке да оду и да се упознају како се на неким другим 
местима ради?

Дали сте ми прилику да истакнем један нонсенс који постоји у нашој струци. У кровном закону који се 
односи на образовање стоји да је међународна сарадња школе обавезна. Са друге стране, не постоји дефинисан 
механизам којим ћемо остваривату ту међународну сарадњу. Школу „Старина Новак” није то ограничило. Ми смо 
већ ушли у међународне пројекте. Већ три године имамо реализацију међународног пројекта са Румунијом. Водили 
смо децу у Румунију, а идеја за то је била подстакнута чињеницом да смо као Основна школа „Старина Новак”, 
једина са тим називом у Србији и на свету, открили да се једини споменик Старини Новаку налази не у Србији 
него у Румунији. Заправо, одвели смо децу у Румунију да бисмо показали да је историја и културна баштина нешто 
што је живо. Тамо смо посетили три школе и уверили смо се да су те школе делимично конзервативније у односу 
на наше школе, док ми у нашим школама очекујемо 
да нам се остваре модели најразвијенијих земаља, као 
што су скандинавске земље, где је извођење наставе 
доживело процват и због тога су узор. Као одговор 
на Ваше питање могу рећи да нисмо подржани од 
система да остваримо право упознавање са системима 
развијенијих средина. Ја као директор школе немам 
механизам да наставнике пошаљем у иностранство 
на стручно усавршавање, сем ако као директор не 
пронађем начине да зарадим новац и пошаљем их.
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Светосавски турнир у убрзаном шаху
Дечији часопис „Светосавско звонце“, Градска општина Палилула и 

шаховски клуб „Краљ“ организовали су у суботу 7. фебруара 2015. године у 
„Светосавски турнир у убрзаном шаху“. И овога пута такмичење је одржано 
у Установи културе „Палилула“. Председник ГО Палилула, господин Стојан 
Николић, свечано је отворио турнир повлачењем првог потеза.

Ученици који су представљали нашу школу на овој ђачкој шаховској 
манифестацији су: Марко Радичевић (3/3), Михаило Китановић (4/1), Алекса Стојковић (4/1), Марко 
Јовановић (5/2) и Владимир Симић (8/3).

У групи дечака до дванаест година Марко Јовановић заузео је друго место.
Сава Павловић 5/1

Теодора Радовановић 5/1

Првенство у малом фудбалу

 Општинско првенство у малом фудбалу одржано 
је 9. и 12. фебруара 2015. године, у сали ОШ „Милена 
Павловић Барили“. Учесници су били ученици седмих 
и осмих разреда. Нашу школу ове године представљали 
су ученици осмог разреда. Капитен Вељко Пашић 
предводио је тим, чији су чланови: Стеван Поповић, 
Никола Миливојевић, Филип Симић, Иван Тодорић, 
Бошко Мештровић, Јован Ђеровић и Бранислав 
Трикић. Наша екипа је победила у двема утакмицама, 
а након тога изгубила је у једној утакмици, због чега 
је освојила треће место у генералном пласману.

Марија Пашић 5/1

Била је, и још увек је, најјачи ветар у моја леђа, на коју год страну да кренем

Друштво учитеља Тополе у сарадњи са Културним центром Тополе и Градском библиотеком 
„Радоје Домановић” поводом 8. марта, Међународног дана жена, организовало је литерарни конкурс 
на тему: „Била је, и још увек је, најјачи ветар у моја леђа, на коју год страну да кренем“. Две ученице 
наше школе, Исидора Жујовић VIII/2 и Дарина Рајчевић VIII/4, учествовале су, са својим радовима, на 
овом конкурсу. Комисија је разматрала више од 200 шифрованих радова пристиглих из целе Србије. Обе 
наше ученице освојиле су треће место. Организатор им je честитаo и позиваo их на завршну свечаност, 
доделу награда и излет у Тополу.

Београд у загрљају река

 Ликовни конкурс „Београд у загрљају река“ одржан је у току децембра 2014. године. Организацију 
такмичења на општинском нивоу су преузели „Пријатељи деце београдске општине Палилула“. Одзив 
ученика је био велики. 

 Од ученика наше школе, у категорији млађег узраста 3. место је заузела Ружица Јанетић, ученица 
одељења 2/3. Специјална награда за иновацију и технику отишла је у руке Ане Јовановић из одељења 
4/1.

Тијана Ивановић 5/3
Предраг Аврамовић 5/3

Васкршње чаролије
Toком месеца априла одржана су општинска такмичења, тачније конкурси који су тематски везани 

за највећи хришћански празник Васкрс. 
Прву награду на ликовном конкурсу освојила је Антонела Урошевић, ученица 7/3, док је награду 

за најлепше Васкршње јаје освојио Вук Тубић, ученик 3/2.
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Мали Пјер
 Општинско такмичење за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“ одржано је у ОШ ,,Зага 
Маливук“, дана 6. марта 2015. године. 
           У првој категорији, категорији млађих разреда, учествовало је 6 школа и 78 ученика. Комисија је 
на основу бодовања донела одлуке о награђенима. Од млађих учесника из наше школе Милица Симић 
4/3 освојила је прво место, са освојених 25 бодова.
           У другој категорији, старији разреди, учествовало је 10 школа и 125 ученика. Тијана Ивановић, 
ученица 5/3, освојила је треће место, са 15 освојених бодова.

Јелена Велес 5/3
Теодора Обрачевић 5/3

„Мали победник”

Овогодишњи, трећи, Фестивал поезије београдских основних школа „Мали победник” отворен  
је у четвртак 26. марта у Културном центру Раковица. Наша школа имала је свог представника на 
фестивалу. 

Првог дана Фестивала, основци чије су песме заступљене у Зборнику, говорили су своје стихове 
пред публиком и песницима за децу, гостима Фестивала: Слободаном Станишићем, Душаном Поп 
Ђурђевим, Тодетом Николетићем и Јовом Ћулићем.

Други дан фестивала и финале овогодишњег Фестивала поезије београдских основних школа 
одржано је, као и сваке године до сада, у Културном центру Раковица 27. марта у 12 часова. Фестивал 
је медијски подржан од „Политикиног забавника” и „Вечерњих новости”, а ове године су несебичну 
помоћ пружили и Представништво Републике Српске у Србији и компанија „Елнос Србија”.

Марко Јовановић, ученик одељења 5/2, учествовао је у финалу трећег Фестивала поезије 
београдских основних школа „Мали победник“ са својим песмама „Песмом љубав добијаш” и „Има 
једна ствар”. Он је у финалу освојио 3. место. Његове песме се налазе у Зборнику Фестивала.
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ХРЧКОВЕ АВАНТУРЕ
пустолов кроз васиону школе

 Скоро свако од нас код куће има свог кућног 
љубимца, али одељење 4/3 издваја се по томе што 
и у школи има свог љубимца - хрчка Јоју. 4/3 брине 
о Јоји од октобра 2014. године. Повод набављања 
хрчка била је огромна дечија жеља и воља да поред 
својих свакодневних обавеза у школи, имају и ову 
слатку обавезу и одговорност. Током викенда Јоју 
посећују спремачице и учитељица Јелена, а током 
радних дана њиме се баве редари, али и остали 
ученици. 

 У разговору са учитељицом Јеленом сазнали 
смо да је хрчак бежао из учионице три пута. Првог 
пута га је нашао домар испред сале за физичко, а 
другог пута су га спремачице нашле на степеништу. 
Трећег пута су га спремачице пронашле у канти за 
ликовно, која је одмах поред комоде са кавезом, 
тако да није успео далеко да одмакне.

 Јоја је имао среће да сваког пута буде пронађен 
и враћен својој кући. 

Александра Милутиновић 5/1
Нина Блажек 5/1

Хрчак Јоја

Наш хрчак Јоја се зове,
чим побегне, сви га лове.

Када побегне хрчак мали,
свима нама много фали.

Једном је отишла у малу салу,
можда да помирише лалу.

Јоја воли да једе,
али не сме да проба гумене меде.

То је хрчак светло браон и бели,
баш онакав каквог смо хтели.

Увек се пробуди она,
Када чује школска звона.

Јована Ристовић 4/3
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ТАШ СЕ ПОНОВО ШАРЕНЕО
 - oдржан трећи Пролећни карневал -

Испред ресторана „Шанса“, у ташмајданском 
парку, традиционално је одржана манифестација под 
називом „Пролећни карневал“. Сврха ове манифестације 
је да се весело и са осмехом дочека долазак пролећа и 
нових ђака у нашу школу. Овог 25. априла, подијумом 
на Ташу, засијали су ученици у костимима веселих боја, 
које су, уз помоћ својих учитеља, сами израдили.

Матија Савић 5/2


