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ПРОДАЈА ЈАЈА
сакупљање новца за другаре са посебним потребама

Неколико дана након радионице, били смо позвани 
на манифестацију продаје јаја, у хуманитарне сврхе. То се 
одвијало у дворишту комплекса „Central garden“, које је било 
украшено шареним платнима и балонима који су чинили небо 
разнобојним. Тамо смо се дружили са децом са посебним 
потребама. Изгледали су другачије од нас. Можда смо и ми 
њима били чудни? И они су продавали своје рукотворине. 
Сав новац са те продаје је отишао њима. Показали смо своју 
хуманост. Поред продаје, на трави око тезгица, шетали су 

акробате и забављачи, који су нам позајмили своје реквизите. Правили смо балоне од сапунице, 
играли се заједно и фотографисали са Зеком Пеком. Већину времена смо провели играјући се и 
забављајући се. Било је и много лепог послужења. Неки од акробата су нас научили одличним 
триковима. Осмеси су склизнули са наших лица када је дошло време за одлазак. Да бисмо се 
орасположили, добили смо ускршње пакетиће. Сви смо се сложили да је овај дан био најбољи 
до сада. А поред забаве, реч најбољи, чини и чињеница да је све у добротворне сврхе.

Ирина Тамбурић 3/2

ЧАС БАКА И ПРВАКА 
најмлађи и најстарији под кровом исте школе

Дана 30.3.2015. године, у одељењу I/3 је одржан јавни час из српског језика за баке ученика 
и ученица тог одељења. Наставна јединица, обрада песме „Ау што је школа згодна“ је том 
приликом реализована.

Уводни део часа је био предвиђен за читање састава, који су рађени на претходном часу, на 
тему „Моја бака“. У главном делу часа након анализе песме приступило се групном облику рада. 

Ученици су имали задатак да у оквиру своје групе напишу 
шта им се свиђа у школи и шта би мењали у истој. Док су баке 
имале задатак да напишу шта им се свиђало у њиховој школи 
а шта није и шта би, тада да су могле, промениле и шта би 
данас у школи мењале. У завршном делу часа баке су изнеле 
став да не би мењале своје школске дане са савременим, а 
ученици да не би волели да се школују у времену и условима 
које су имале њихове баке. У изузетно пријатној атмосфери 
закључак је био да је ђачко доба најлепше доба без обзира у 
ком се времену оно одвијало.
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„Тамо где наука почиње”
- Посета Хемијском факултету -

Седмаци и осмаци наше школе били су део манифестације Хемијског факултета у Београду 
- „Тамо где наука почиње”.

Окупили смо се у недељу 29.3.2015. године у 15.30 часова 
у Студенском парку и отишли у посету Хемијском факултету. На 
самом почетку отишли смо у лабораторију где су нас дочекали 
насмејани студенти са радионицом „Од пепела до детерџента, од 
масноће до чистоће”. Поделили смо се у четири групе, сазнали 
смо пуно тога о сапунима и уз помоћ студената направили 
сапуне. После радионице, отишли смо у амфитеатар и саслушали 
предавање др Дубравке Релић „Хемија животне средине и 
здравље човека”. На том предавању смо доста чули о штетном 
дејству супстанци које нас окружују и о начину на који можемо 
спречити њихово дејство на нас. Након предавања, обишли смо 
њихов музеј, где смо имали прилику да слушамо о нашим славним 
хемичарима Сими Лозанићу, Марку Леко... Имали смо прилику 
да видимо и апаратуре које су се некада користиле, као и списе 
и записе наших хемичара. О свему овоме су нам причали, као и на наша питања веома радо су 
нам одговарали студенти. Овиме се завршила наша посета која је трајала пуна три сата тако да 
смо кући кренули уморни, али пуни утисака о чарима хемије.



10

ДВА ВЕКА ОД ПОДИЗАЊА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА
обележавање великог дана српске историје

 
 Вишевековно ропство под Турцима је било неподношљиво. Временом је жеља за 
слободом у народу била све већа. Увидело се, после неког времена, да хајдучки напади 
нису били довољно моћни и да се само заједно, организованим устанком српски народ  
може одупрети турској тиранији. Након пропасти Првог, Милош Обреновић је у пролеће 
1815. године организовао Други српски устанак. Устанак је окончан споразумом са 
Турцима и повластицама које су Србији дале извесну самоуправу. Убрзо су све државе 
признале Србију као независну кнежевину.
 Од тада су прохујала два века.
 Овај значајан догађај послужио је као повод за истоимену изложбу у школском 
музеју. Предвиђено је да ова поставка траје од 27. марта до 5. маја 2015. године. По речима 
нашег наставника и аутора изложбе Милоша Пекића, најинтересантије је приказивање 
живота у граду и селу и приказивање првих школа у Србији за време турске власти. 
Богату и разноврсну изложбу чини мноштво фотографија на којима је забележен живот 
у селу и граду, животи владара, као и оружје; збирка тадашњег новца из многих светских 
држава; „Устав књажества Сербије”; школска документа као што су: Решење о одлагању 
школске године због епидемије, Списак ученика Високе школе из 1933. године, Наредба 
о враћању новогрчког…

Теодор Крстић 5/2
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ДАНА ПОБЕДЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Музеј школе је дао свој допринос обележавању Дана победе над фашизмом у Другом светском 
рату постављањем изложбе копије фотографија из ратних дана 1941-1945. Изложба је због поставке 
у холу школе ДВА ВЕКА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА постављена у витринама на првом спрату. 
Састављена од целина које су појединачно посвећене победничким странама у Другом светском рату.

У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ
сусрет традиције и будућих чувара традиције 

У уторак, 7. априла 2015. године, у преподневним часовима ученици 
oдељења 2/4 и њихова учитељица Даринка Танасковић присуствовали су и активно 
учествовали у радионици која је одржана у Етнографском музеју у Београду. 
Задатак је било шарање ускршњих јаја, и то традиционалним техникама уз помоћ 
писаљке и воска. Радионицу је водио Ласло Мухи, народни уметник, а прибор за 
рад је обезбеђен од стране музеја.

Ученицима је ова техника осликавања била веома интересантна. Посета 
Етнографском музеју је искоришћена и да се обиђе стална поставка музеја.

Са нескривеним одушевљењем ученици су посматрали експонате и изразили 
жељу за посетом још неких музеја у Београду.

Рокер из „Старине“
- Влада Дивљан похађао нашу школу -

 Влада Дивљан је рођен 10. маја 1958. године у Београду. Од 
1979. до 1984. године, овај српски рок музичар, био је предводник вокално-
инструменталног састава Идоли, који је у почетку носио име Дечаци.

 Иако је 5. марта ове године преминуо, хитови уз које смо одрастали, 
као „Баба Рога“, „Ивин воз“, „Миш је добио грип“, „Једног зеленог дана“... 
остаће неизбрисив траг који је овај музичар оставио иза себе. 

Матија Савић 5/2
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ВАСКРШЊE ДРУЖЕЊЕ
примењени час веронауке

 У уторак 7. априла 2015. године, у периоду од 17.30 ч. до 18.30 ч., одржана је радионица 
фарбања јаја. Том догађају су присуствовала и учествовала деца са својим родитељима, бакама, декама 
и наставницима. Било је деце различитог узраста. Васкршња радионица је реализована у ходнику на 
првом спрату наше школе. Водиле су је вероучитељица Мирјана Видовић Кубат и учитељице Жељка 
Ђокић, Марина Јовановић и Даринка Танасковић. 

Како би се избегло ломљење обичних јаја, ученици су фарбали дрвена јаја. Као прибор су 
коришћени: лакови за нокте, темпере, украсни и креп папир, салвете и разне шљокице. Направљено је 
много разноврсно украшених јаја, која улепшавају стаклене ормариће на првом спрату.

Теодора Обрачевић 5/3
Јелена Велес 5/3

На промоцији књиге
Василије Савић, школски библиотекар, и наставница 

српског језика Наташа Мугоша водили су ученике шестог разреда 
на промоцију књиге Миломира Милинковића „Историја српске 
књижевности за децу и младе“. Промоција је одржана 24. марта 
2015. године у Дечијем културном центру. Учешће у промоцији 
узели су и ученици наше школе, чланови драмске секције. Они су, 
као и њихови вршњаци из суседних школа, рецитовали стихове 
наших, савремених дечјих песника.

Заштитите децу од наркотика!

 МУП-ово одељење за наркотике је 7.4.2015. године у нашој школи организовало предавање за 
родитеље. Осим родитеља, присутан је био и психолог школе. Тема су биле наркоманија и наркотичка 
средства међу ђацима основних школа. Предавање су одржали полицајци. Разговор са њима је 
родитељима помогао да увиде начине како да заштите децу од опасности на друштвеним мрежама, као 
и од наркотика и криминала.

Сава Павловић 5/1
Теодора Радовановић 5/1

Малолетничка деликвенција

 Предавања Министарства унутрашњих послова била су организована не само за ученичке 
родитеље, већ и за ученике. Одељење за наркотике је 25. марта 2015. године одржало презентацију 
ученицима 4. и 7. разреда, док су представници Одељења за малолетничку деликвенцију организовали 
предавања за ученике од 5. до 8. разреда у периоду 27-30.4.2015. године. Ученици су са својим 
наставницима присуствовали и учествовали у разговору, постављајући питања о ситуацијама које би 
могле да им се десе и тражећи савете.

Александра Милутиновић 5/1
Нина Блажек 5/1
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ПУСТОВАЊЕ ВУНЕ
шта стари некад радише – другаци сада пробаше

Ученици 2/4 су у петак 20.03.2015. године у школи имали 
радионицу „Пустовање вуне” у оквиру креативне секције. На 
радионици су правили декоративне предмете поводом предстојећег 
празника Васкрса. Радионицу су реализовале учитељица Даринка 
Танасковић и С. Мишковић, сарадник Етнографског музеја.

Шта је пустовање вуне?
Пустовање вуне (пресовање вуне) је традиционална етно техника за израду 

материјала од вуне и као стари занат је, заправо, најстарији познати занат за упредање 
влакана, старији и од ткања. Потиче из Азије, од номадских народа који су гајили овце, 
а ова техника била је позната од давнина и у Европи. Постоје записи да је приликом 
сахране Александра Македонског коришћен покров од пустоване вуне.

Номадски народи користили су пустовану вуну пре свега за прављење одеће, 
обуће, прекривача, па и за шаторе. Предмети од пресоване - пустоване вуне имали су по 
њиховом веровању магичну моћ. Израђивале су их углавном девојке и жене, али када су 
прављени велики предмети, то је захтевало учешће целе породице, па и заједнице, јер је 
посао био тежак.

Наша Нина, носилац маратонске бакље!

 28. Београдски маратон одржан је 18. априла 2015. године. Маратонски пламен 
који симболизује мир, фер игру и толеранцију стигао је из Атине у Београд тринаест 
дана пре самог такмичења. Ову бакљу је, на свечаности испред Градске скупштине, Нина 
Маринковић донела и предала амбасадору Грчке у Србији Константину Икономидису, 
који је потом пламен предао председнику Скупштине Београда Николи Никодијевићу.
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Нико нема што ОШ Старина Новак имаде
ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА

A Visit to ISB

Our trips to ISB are looked forward to every time 
we are about to visit the school. However, this visit was 
a little different. Instead of our regular visits to their les-
sons, the ISB students organized a project called “Liv-
ing History“. Ninth-graders were divided into groups of 
four, and were waiting in different classrooms. As their 
15 minutes were to tick and after the audience came 
in, they started presenting. Everyone chose a historical 
fi gure and pretended to be him/her while talking about 
the life and interesting facts about that person. Students 

made the posters, presentations and speeches. We saw American natives and revolutionaries, inven-
tors, athletes and celebrities. Some of the people who were talked about are still alive, like Oprah, but 
they have done things that will never be forgotten.

As always, we didn’t want to leave, and after the amazing one-hour project, students of our 
school went to speak to the school principal. We shared impressions and opinions about our visits, 
differences between Serbian and Anglo-Saxon school systems and talked about various other topics. 
Both sides enjoyed the talk very much, and are now eagerly looking forward to another meeting!

Посета Интернационалној школи у Београду

Сваки пут се изнова радујемо посетама Интернационалној школи. Па ипак, ова посета је 
била мало другачија. Уместо редовне посете часовима, наши другари из Интернационалне школе 
организовали су пројекат под називом „Living History”. Ученици деветог разреда, подељени у 
групе по четворо, чекали су нас у различитим учионицама. Након што би се пyблика сместила, 
почињали су своје петнаестоминутне презентације. Свако се маскирао у неку истакнуту 
историјску личност и из првог лица говорио о његовом или њеном животу и интересантним 
чињеницама у вези са истим. Ученици су направили постере и презентације и сами састaвили 
говоре. Имали смо прилику да видимо америчке староседеоце и револуционаре, проналазаче, 
спортисте и друге славне личности. Неки од људи о којима се причало су још увек живи, попут 
Опре, али су својим делима већ ушли у историју.

Као и сваки пут, нисмо желели да се посета заврши, и после изузетног једночасовног 
пројекта, ученици наше школе имали су прилику да попричају са директором Интернационалне 
школе. Поделили смо са њим утиске и наша размишљања о овим посетама, разликама између 
српског и англо-саксонског система школовања, и разговарали о многим другим темама. Сви су 
веома уживали у разговору и једва чекамо поновни сусрет!

Јелена Зарић 8/4


