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ШШККООЛЛССККОО  ЗЗВВООННОО  ППООЗЗВВААЛЛОО  ННООВВЕЕ  ЂЂААККЕЕ  
У организацији пријема првака учествовали 

су многи запослени у школи. Највећи значај 
имали су учитељи другог разреда, који су са 
својим ђацима организовали приредбу за нове 
ученике наше школе. Такође, помогли су и 
учитељи првог разреда, као и наш библиотекар. 
На први поглед  ученици су деловали збуњено, 
али убрзо  се могао видети осмех на њиховим 

лицима због поласка у школу и првог сусрета са 
учитељицом. Атмосфера је била свечана, јер је 
такав сам чин поласка у школу. То је дан за 
памћење како за децу и њихове родитеље, тако и 
за учитеље. Док су нови ђаци били у библиотеци 
школе и гледали свечану приредбу, њихови 
родитељи су имали први сусрет и упознавање са 
учитељицама.  

ППРРВВИИ   ШШККООЛЛССККИИ   ДДААННИИ   
Учитељице су сваког пута када преузимају 

нову генерацију узбуђене, јер је свака генерација 
посебна. Кажу да су нови ђаци добро прихватили 
школске обавезе, одговорно се понашају према 
задацима који се постављају пред њих. 
Учитељице првог разреда радује то што су 

ученици позитивни, живахни, причљиви, али 
радни. Прваци су се брзо уклопили у школску 
средину и школски живот, сматрају њихове 
учитељице. 

ООССММЕЕХХ   ППААЛЛИИЛЛУУЛЛЕЕ   
На самом почетку нове школске године ђаци 

одељења 2/3 учествовали су у хуманитарном 
пројекту „Осмех Палилуле”. Они су већ у првој 
недељи нове школске године на посебној 
радионици у библиотеци ОШ „Старина Новак” 
потрудили се да осмисле и израде предмете од 
папира, лепка, дрвaца и пластике, који су 
дизајном пратили њихову дечију машту. Ови 

креативни радови продавани су 5. септембра на 
платоу испред комплекса „Централ Гарден” са 
циљем да се прикупљена новчана средства 
употребе за куповину школског прибора деци из 
Удружења самохраних мајки са територије ГО 
Палилула. Наши ђаци су се добро забавили, али 
и одржали час хуманости.  

Марија Михаљев, Софија 
Михаљев, Нина Блажек 6/1 
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РРААДДИИООННИИЦЦАА  „„УУ   ССВВЕЕТТУУ   ВВРРЕЕДДННООССТТИИ””  
У оквиру пројекта Професионалне оријентације ученици седмог разреда учествовали су у 

радионици са називом „У свету вредности”. Своје вредности су приказали и цртежима. Издвојиле се се: 
љубав, породица, пријатељи, спорт, књиге... 

 

 

 
 

ССППООРРТТССККИИ   ДДААНН   УУММЕЕССТТОО  ККРРООССАА   
ССппоорртт   ппооббееддииллоо   рруужжнноо   ввррееммее   

Пошто се годинама уназад, почетком првих 
школских месеци, традиционално одржавао 
јесењи крос, ученици су и ове године очекивали 
да, подељени по разредима, трче на травњаку 
поред Ледене дворане. Али, организаторима је 
било јасно да због лошег и непредвидивог 
времена, очекивана трка не може бити одржана. 
Иако им време није радило у корист, они су 
смислили друго решење. Алтернатива под 
називом Спортски дан вратила је ученицима 
осмех на лице. И ова замисао савршено је 
спроведена у дело. 

Ђаци су се око 9 сати окупили у дворишту 
школе, где су мреже за одбојку, тенис и 
бадминтон већ биле постављене. У мањој од две 
спортске сале окачена је пикадо-мета са 
стрелицама, а ту су били и отворени и спремни 
столови и рекети за стони-тенис, за оне који су 

хтели да се окушају у овом спорту. Максимално 
је искоришћена и велика сала, где се целог дана 
играла кошарка. Дечаци и девојчице из сваког 
одељења екипно су се пријављивали за 
такмичење у неком од спортова, па су могли и да 
играју утакмице против својих вршњака. Иако је 
ово за све ученике било изненађење, ипак су се 
сви добро провели. 

Матија Савић 6/2
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ККЛЛУУББ  ЗЗАА  УУЈЈЕЕДДИИЊЊЕЕННЕЕ  ННААЦЦИИЈЈЕЕ   
УУссппеешшаанн   рраадд   јјееддннее   шшккооллссккее   ссееккцциијјее   

Клуб за Уједињене нације у 
школској 2015/16. години у нашој 
школи наставља са радом. Чланови 
Клуба обележавају међународне 
празнике који су признати од 
стране УН. 

У октобру пригодно је 
прослављена седамдесетодишњица Уједињених 
нација. 

У новембру обележена је 
Недеља толеранције која је 
започела 16. новембра, када се у 
свету обележава Дан толеранције. 
Чланови Клуба подсетили су 
раднике школе на појам, значај и 

важност толеранције. Кординатор 
Клуба за УН, Реља Царић, ученик V/1, 
размишљао је на тему: 

Толеранција. Толеранција је веома битна 
у нашим животима. Када чујемо реч толеранција, 
помислимо да је то једна од милијарду речи у 
одрастању, али временом схватамо да је једна од 
битнијих ствари у животу. 

Данас сви људи негде јуре, журе и не 
обраћају пажњу једни на друге. Не виде и не 
желе да гледају проблеме других све до тренутка 
док се не деси нека ситуација, а онда се запитају: 

Шта је то толеранција?  Толеранција 
је када прихватамо и волимо људе ма какви они 
били, ма како изгледали; када се бринемо једни о 
другима, када имамо осећај за другу особу. Уз 
толеранцију упозунајемо свет онакав какав јесте, 
упознајемо себе и друге. У сваком примеру 
можемо видети да ли је неко толерантан или није. 

Запитајте се и ви: 
Да ли сте толерантни?   Пустите 

машти на вољу и уверите се сами да различитости 
чине овај свет лепшим! 

ННООВВИИ   ППРРООЈЈЕЕККААТТ   УУ   ШШККООЛЛИИ   „„ТТВВООЈЈЕЕ  ЗЗННААЊЊЕЕ   ММЕЕЊЊАА   ССВВЕЕ””  
И ове школске године се у школама реализује пројекат „Креативни 

рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних 
супстанци“. Садржај програма се реализује у току дванаест школских 
часова одељењског старешине.  Циљ је да деца науче да доносе одлуке, 
праве изборе и да схвате да њихово знање мења све, у складу са 
слоганом пројекта: „Твоје знање мења све”.  

Из тих разлога, у уторак 24. новембра 2015. године, у нашој школи је 
одржан један од оваквих часова у одељењу 3/2. Тема је била – Разумевање 
утицаја вршњака. Тема је подстакла на размишљање, па се могло чути 
мноштво добрих идеја и закључака. Ученици су активно учествовали 
износећи своје ставове и слушајући ставове својих другара из одељења.  

Ментор Клуба, Мр Драгана Лончаревић
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ЂЂААЦЦИИ   УУ   „„ККООММББААННКК   ААРРЕЕННИИ””  
ЂЂааччккаа   љљууббаавв   ппррееммаа   ххееммиијјии   

BASF је хемијска компанија која већ 150 
година пласира своје производе свуда у свету и у 
Србији. 

У част 150-ог рођендана организовано је 
окупљање ђака основних и средњих школа из 
целе Србије, у Београду, у „Комбанк Арени”. 

Сви ђаци који су заинтересовани за област 
хемије имали су ту част да дођу и науче нешто 
више, као и ми. 

Учествовали смо у експериментима, пратили 
предавања професора хемије, а и студената који 
су се показали као велики потенцијал, постигли 
велики успех и награде на такмичењима. 

У овим радионицама схватили смо да хемија 

није само наука која се изучава само у књигама и 
енциклопедијама, већ нас она води кроз живот. 

На сва питања добили смо одговоре, стекли 
смо увид у свет хемије и жељу да сазнамо много 
више од основног градива у школи. 

Они су нас подстакли на размишљања и да се 
увек запитамо како и због чега, како би 
проширили своје знање. 

Такође, показали су нам да је важан тимски 
рад и да заједно проучавамо хемију и дружимо се. 

Знање које смо стекли овде користиће нам за 
даље школовање и као једно прелепо искуство у 
животу. 

 Јана Крстић VIII/4
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ППООССЕЕТТАА  ИИССТТРРААЖЖИИВВААЧЧККООЈЈ  ССТТААННИИЦЦИИ   ППЕЕТТННИИЦЦАА   
Ученици осмог разреда Oсновне школе „Старина Новак” имали су прилику да посете Истраживачку 

станицу Петница, 13. децембра 2015. године. 

 

Сам пут ка Петници био 
је веома интересантан и 
занимљив, али права забава 
нас је чекала тек када смо 
стигли. Тамо нас је сачекала 
жена која нас је упознала са 
пројектом „Научни дан”. 
Пажљиво смо слушали, јер 
смо до тада доста чули о 
Петници и било нам је 
занимљиво што смо и ми 
тамо где долазе талентована 
деца и деца коју занимају 
научне дисциплине. Након тога је уследила 
посета музеју у коме смо имали прилику да 
видимо разне занимљиве експонате. Највише нам 
је привукао пажњу камен Granit saaplitom, због 
чињенице да је он један од ретких који се може 
наћи само у Србији. Прво предавање након паузе 
било је предавање о геологији. То предавање је 
одржала млада студенткиња геологије и кроз 
презентацију нам је приближила и ову науку. 
Поделили смо се у две групе. Једна је ишла на 
предавање из хемије, а друга из биологије. Група 
на хемији је била у лабораторији у којој је 
изводила различите експерименте и на тај начин 
учила колико је хемија јединствена. Да би 
експерименти били успешни, а наши закључци 
исправни, помагали су нам хемичари, који су нас 

упућивали додатно у све оно што нас је 
занимало. Док смо доносили закључке, 
огладнели смо. Након паузе за ручак, која је брзо 
дошла, ишли смо на час биологије. Тамо смо 
посматрали ћелије биљака под микроскопом и 
још једном се уверили колико је свет комплексан 
и диван. Сва три часа су била веома занимљива и 
корисна за наше знање, захваљујући бројним 
експериментима које смо изводили уз помоћ 
стручњака и тако сами долазили до открића. 

Посета Петници за нас је била велико 
задовољство, али је била и више него корисна. 
Свакоме бисмо препоручили одлазак у овај 
истраживачки камп. Кроз смех, дружење и забаву 
научили смо много тога.  

Јелена Станковић, Теодора Раденковић, Мања Јеловац
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ППЕЕТТААЦЦИИ   ННАА  ИИЗЗЛЛЕЕТТУУ   
Основна школа „Старина Новак” је организовала 17.10.2015. године излет 

за пети разред. Ученици су са нестрпљењем очекивали овогодишњи школски 
излет. Чекали су са узбуђењем аутобус испред хале Пионир заједно са својим 
разредним старешинама. Упутили су се ка археолошком налазишту у Винчи. 
Tамо их је сачекао кустос и повео их је у музеј, где су видели разне старе 
ствари, које су припадале људима из прошлости. Затим су наставили своје 
путовање ка Смедеревској тврђави. Када су стигли водич им је причао о 
прошлости Смедеревске тврђаве. Рекaо је како је већина зидина реновирана, а 
мали број није. Своје путовање су 

наставили ка Делиблатској пешчари. По доласку раздрагани 
ученици су се растрчали по теренима. Дечаци су играли 
фудбал на фудбалском терену, а девојчице прескакале 
ластиш на кошаркашком терену и котрљале се низ брдо. 

При повратку у Београд ученици су били тужни због 
завршеткаа излета, али и распевани јер је дан био забаван и 
заниљив. 

ШШЕЕССТТААЦЦИИ   ННАА  ИИЗЗЛЛЕЕТТУУ   
Ученици шестог разреда Основне школе „Старина Новак” 

су 24.10.2015. године посетили Смедерево. У оквиру овог 
једнодневног излета обишли су Смедеревску тврђаву, 
Виминацијум и Сребрно језеро. 

Лепо време допринело је да обилазак Смедерева буде 
пријатнији. Том приликом, поред одличног дружења, 
ученици су доста тога и сазнали о овом граду који је 
изградњом Смедеревске тврђаве 1430. године постао и 
престоница српске деспотовине. 

У Виминацијуму су ученици имали прилику да виде главни део, јавно купатило, арену и ископине 
мамута. Од локалног водича су чули занимљивости о ономе што су видели.  

Излет је завршен посетом Сребрног језера, где смо након ручка прошетали језерским шеталиштем. 
Ови једнодневни излети наших основаца поред доброг дружења пружају могућност деци да боље 

упознају своју земљу као и њену богату историју. 

 

Александра Летић, Милица Стојановић 5/2

Теодора Обрачевић 6/3
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ННООВВАА  ГГООДДИИННАА  ЈЈЕЕ  ССТТИИГГЛЛАА   УУ   ННААШШУУ   ШШККООЛЛУУ   
Цела школа је улепшана. Приземље краси велика јелка, 

окићена украсима у различитим бојама и облицима. На 
паноу са десне стране великог степеништа налазе се 
честитке и папирне кугле. Испред сваке учионице на првом 
спрату се, као и на раније споменутом паноу, налазе украси 
и честитке. И неки кабинети на другом спрату, у којима 
часове имају старији разреди, су украшени. Сви који 
проводе време у школи уживају у празничној атмосфери и 

радују се новогодишњем распусту. 

ННООВВООГГООДДИИШШЊЊИИ   ББААЗЗААРР   
Наша школа сваке године организује Новогодишњи 

базар на коме деца до 4. разреда продају своје радове. 
Ученицима приликом израде радова помажу њихове 
учитељице и учитељице из продуженог боравка. Сва 
родбина и родитељи који су присуствовали били су 
одушевљени дечијим радовима. Као и сваке године, 
празнична атмосфера допринела је томе да посетиоци још 
више уживају у радости своје деце. 

ССУУССРРЕЕТТИИ   ННООВВИИННААРРССККИИХХ   ССЕЕККЦЦИИЈЈАА   ООССННООВВННИИХХ   ШШККООЛЛАА  „„ППААЛЛИИЛЛУУЛЛЕЕ““  
ССввееттооссааввссккии   ссууссррееттии  

У петак 22. Јануара у ОШ „Старина Новак“ 
окупила су се деца са новинарских секција из 
основних школа са „Палилуле“. Читаве те недеље 
организована су различита дружења као што су 
квизови из математике, географије, историје, 
литерарни конкурс, верска радионица... 
Светосавски сусрети су окупили велики број 
заинтересованих ученика који су ту показали 

своја интересовања, знање и размишљања. 
Радионици у нашој школи присуствовало је 
доста деце из пет школа. Представници – 
новинари писали су вести о активностима које су 
се десиле у њиховим школама у оквиру 
Светосавских сусрета, а након тога су их и 
снимили за наш радио. Ученици су били 
посвећени и вредно су испуњавали своје задатке.

 

Маја Марковић, Дана Кесар 5/2

Марија Михаљев, Софија Михаљев, Нина Блажек 6/1

Нина Блажек, Теодора Радовановић, Марија Махаљев, Софија Михаљев, Марија Пашић 6/1
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ВВООДДИИЧЧ   ЗЗАА  РРООДДИИТТЕЕЉЉЕЕ   
ППооссееббннии   ооббллиицции   ннаассттааввее  

ОШ „Старина Новак” организује посебна проширења наставе којa представљају настојања да се 
обавезни наставни садржаји савладају на савременији начин, у духу времена у коме живимо. Описи 
иновација у наставном процесу које спроводи школа сопственим снагама следе у тексту: 

ПЛИВАЊЕ ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ 
Школа већ дужи низ година организује 

пливање за све ђаке од петог разреда. Пливање се 
спроводи на Ташмајдану, где са ђацима раде 

стручни спасиоци. Наставници физичког образовања 
организовано одлазе са ђацима од школе до базена и натраг. Пливање је за све ђаке бесплатно и 
организује се сваког четвртка, једном недељно. 

КЛИЗАЊЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 
Сваке друге среде, у времену од 11:00 до 12:00 часова, школа организује клизање за млађе разреде. 

Ова активност се спроводи у Леденој дворани хале „Пионир“ и упражњава се докле год ради ова 
дворана. Одлазак ђака до Ледене дворане организују учитељице. Клизање је за млађе разреде наше 
школе бесплатно и финансира га у потпуности сама школа из сопствених средстава. 

НАСТАВА У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ ЈЕВРЕМОВАЦ 
За све млађе разреде, део наставе из предмета: српски језик, 

природа и друштво (свет око нас), чувари природе, ликовна култура – 
изводи се у изузетним условима за извођење наставе, у ботаничкој 
башти „Јевремовац“. Настава се изводи сваког уторка у времену од 11:00 
до 12:00 часова. Према посебно израђеном Плану посете ботаничкој 
башти, ђаци млађих разреда организовано у пратњи својих учитељица 
одлазе тамо. Посете су бесплатне за ђаке млађих разреда и ову 
активност у потпуности финансира школа из сопствених средстава. 

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ШАХА 
Професионални Шаховски клуб „Делфин” организује школу шаха за све 

заинтересоване ђаке наше школе. Школа шаха се реализује у просторијама наше школе, 
а изводе је велемајстори шаха. Похађање ове школе је за наше ђаке бесплатно. 

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ 
Наша школа је једина 

основна школа у 
Београду која реализује 
пројекат двојезичне 
наставе у по једном 
одељењу седмог и осмог 
разреда. Учешће ђака 
који испуне услове 
пројекта је бесплатно и 
школа сноси све трошкове реализације пројекта. 
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РАДИО НОВАК 
ОШ „Старина Новак” је једина основна школа у држави која је испунила све 

услове за рад дигиталног ђачког радија. Овај посебан облик образовања има за 
циљ да активира што већи број ђака школе који  својим радом стварају радио 
програм. Предвиђено је да ђаци читају своје радове, снимају интервјуе и 
пригодне манифестације. Све активности у вези са радиом „Новак” имају циљ да 

се ђаци баве наставним темама на потпуно нов начин и да тако, можда и несвесни тога,  активно 
учествују у  процесу образовања. 

ЂАЧКИ ЛИСТ НОВАК 
Посебан облик ангажовања ђака у раду на темама које су у непроседној вези са наставом је учешће и 

раду новинарске секције. Сви догађаји из живота школе предмет су обраде ђака 
новинарске секције, који под будним оком наставника из редакције листа 
раде на стварању садржаја листа „Новак”. Часопис излази два пута 
годишње, после сваког полугодишта, у луксузној опреми. Штампу листа у 
потпуности финансира школа из сопствених средстава. 

ПРОЈЕКАТ СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 
Посебан облик извођења наставе у ОШ „Старина Новак”, који је још у фази развоја, представља 

пројекат који је настао по угледу на пројекат двојезичног одељења. Спортско одељење ће за почетак бити 
група ђака који су задовољили прописане предуслове и чији родитељи су сагласни са савладавањем 
додатног програма из области базичног спорта. Ове активности поверене су на реализацију 
професионалним спортистима, професорима ДИФ-а и наставницима школе. До тренутка добијања 
сагласности надлежног министарства за формирање посебног спортског одељења, коме ће распоред 
часова бити прилагођен ритму школских обавеза, реализоваће се рад групе у ваннаставним терминима. 
Спортско одељење нема задатак да окупи ђаке који се већ активно баве спортом у неком клубу, већ да 
реализује свој сопствени програм искључиво за ђаке наше школе. Ове активности ће бити бесплатне за 
ђаке наше школе. 

МУЗЕЈ ШКОЛЕ 
Школски Музеј омогућава проширење наставних метода и 

има задатак да ђаке увуче у наставни процес, обрађујући 
конкретне теме, на занимљив и креативан начин. Ђаци су 
актери у раду Музеја, а наставници представљју координаторе 
и кормиларе. Овај посебан облик извођења наставе ђацима 
омогућава да избегну пасиван положај и активирају се. За 
потребе рада Музеја хол школе је опремљен тако да 
представља изложбени простор, а кабинет историје је потпуно 
опремљен (инсталирана је и интерактивна паметна табла) за 
све активности које обухвата рад Музеја. У склопу Музеја школе су још две просторије.  
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ССТТООГГООДДИИШШЊЊИИЦЦАА  ООДД   РРООЂЂЕЕЊЊАА  ББРРААННККАА  ЋЋООППИИЋЋАА   
ППииссаацц   ккооггаа   ввооллее   ии   ббииввшшии   ии   ссааддаашшњњии   ђђаацции  

Прва изложба је отворена у октобру и посвећена је Бранку 
Ћопићу, а повод је то што се навршава 100 година од рођења 
овог великог српског писца. Ћопић је рођен 1. јануара 1915. 
године у селу Хашани у Босанској Крајини. Фотографије 
његове родне куће, основне школе, села и краја омогућавају 
нам да уочимо где је и како живео. Био је српски и 
југословенски књижевник. Учествовао је у рату за 
народноослободилачку борбу против Немаца. Прву причу 
објавио је 1928. године, а прву приповетку 1936. године. 
Његова дела су, између осталих, превођена на енглески, 
немачки, француски и руски језик. Умро је 26. марта 
1984.године у Београду. 

Неке од његових песама, које су изложене, су: „Болесник 
на три спрата“, „Пред јежевом кућицом“ и „Мајка“. Осим 
песама, изложени су још неки текстови попут првих радова, 
Ћопићеве биграфије и изузетно значајни примерци ручно 
писаних радова. 

Шездесетих година прошлог века Бранко Ћопић је био у 
посети нашој школи, као гост на „Књижевној вечери“, што такође 
можемо видети на једној од фотографија. 

ННУУММИИЗЗММААТТИИЧЧККАА   ЗЗББИИРРККАА   
ДДееоо   ссттааллннее   ппооссттааввккее   ммууззеејјаа   шшккооллее   

У школском холу и даље постоји изложба новчића. Сазнали смо да ће та збирка бити стално ту, али 
да ће се новчићи мењати. Новчићи су сакупљани деценијама уназад. Припреми изложбе помогли су 
ђаци који похађају предмет Свакодневни живот у прошлости. 

Маја Марковић, Ана Најдановић, 
Дана Кесер 5/2

Александра Летић, Милица Стојановић 5/2
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ММААННААССТТИИРРИИ   
ДДооппрриинноосс   ббооррббии   ззаа   ооччуувваањњее   ссррппссккее   ббаашшттииннее   ннаа   ККооссооввуу   ии   ММееттооххиијјии  

Једна од изложби посвећена је нашој културној баштини на Косову и Метохији, 
манастирима који су под заштитом УНЕСКО-а. 

Пећка патријаршија је један од најзначајнијих споменика српске прошлости. У 
њој се вековима налази седиште архиепископа и патријарха . Од свог постанка у 13. 
веку, Патријаршија је окупљала учене теологе, врсне књижевнике и обдарене 
уметнике и сви су они у њој оставили сведочанство о свом труду. Унеско је 
прогласио манастир Пећку патријаршију за место светске културе баштине 13.јул 
2006. године.  

Високи Дечани су задужбина краља Стефана III Дечанског и цара Душана. 
Манастир је посвећен Христу Пантократору и Вазнесењу Господњем - Спасовдану. Храм представља 
петобродну грађевину и припада рашком стилу. Манастир се налази у једној удолини поред речице 
Дечанска Бистрица југозападно од Пећи, испод планинског 
масива Проклетије.  

Манастир Грачаницу је саградио краљ Милутин 1321. 
године и посветио је Успењу Пресвете Богородице. Манастир 
се налази у селу Грачаница, 10 км удаљен од Приштине, 
административног центра Косова и Метохије. Грачаница је 
1990. године проглашена спомеником од изузетне важности. 

Богородица Љевишка је црква у Призрену, задужбина 
краља Милутина. Црква је подигнута у периоду 1306—1307. на 
остацима катедрале из 13. века, која је такође основана на месту 
старије, ранохришћанске цркве. Црква је историјско седиште 
епископа призренског Српске православне цркве. 

ММИИХХААЈЈЛЛОО  ППУУППИИНН   
ИИззллоожжббаа   оо   ссввееттссккоомм   ннааууччннииккуу   ии   ссррппссккоомм   ддооббррооттввоорруу   

Друга изложба, посвећена Михајлу Пупину, постављена је у току 
новембра. Уједињене Нације су прогласиле 2015. годину за годину 
светског научника Михајла Пупина. Изложба је само делић 
поштовања које је српско друштво дужно да поклони научном делу 
овог великана. Пупин је рођен у Идвору, 9. октобра 1854. године, а 
умро је у Њујорку, 12. марта 1935. године.  Био је и један од оснивача 
и дугогодишњи председник Српског народног савеза у Америци. 
Добио је и Пулицерову награду (1924) за аутобиографско дело „Од пашњака до научењака“. Михајло 
Пупин је током свог научног и експериметалног рада дао значајне закључке важне за поља вишеструке 
телеграфије, бежичне телеграфије и телефоније, потом рентгенологије, а има и великих заслуга за развој 
електротехнике. Такође је заслужан и за проналазак Пупинових калемова. Добитник је многих научних 
награда и медаља, био је члан Америчке академије наука, Српске краљевске академије и почасни доктор 
18 универзитета. 

Миона Копривица, Марија Пашић, 
Софија Михаљев, Марија Михаљев 6/1

Миона Копривица, Марија Пашић, Софија 
Михаљев, Марија Михаљев 6/1
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ООТТККРРИИВВААЊЊЕЕ  ЈЈААППААННАА   
ЈЈааппаанн   уу   ххооллуу   ООШШ   „„ССттааррииннаа   ННоовваакк““   

 организацији ЈИЦА Алумнија 
Србија, удружења које се 
бави одржавањем културних 

и научних веза са Јапаном, формирана је 
изложба фотографија Откривање Јапан. 
Фотографије су направили бивши 
полазници ЈИЦА курсева током свог 
боравка у различитим деловима Јапана у 
предходних 10 година. Укупно је 
штампано 69 фотографија у различитим 
форматима (70x100, 50x70, 21x30 или у 
форми колажа). Уз кратка објашњења, 
датума фотографисања и имена 
фотографа, изложба је подељена на следеће 
тематске целине: свакодневни живот, поп 

култура, историја, традиција и култура Јапана, 
технологије Јапана, ремек дела 
Јапана. Изложба је премијерну 
поставку имала у галерији ОЗОН 
у Београду од 12. до 17. октобра 
2015. а одатле је дошла у Музеј 
ОШ “Старина Новак” и била 
изложена од 29.02. до 18.03.2016. 
Фотографије великог формата 
изазвале су видну знатижељу ђака 
и родитеља који су имали 
прилику да је у нашој школи 
погледају. Хол школе испунио се 

Јапаном а лепоте ове далеке древне цивилизације 
одједном су постале близу и надохват руке.  

 

У 
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ЈЈЕЕДДННАА   ЛЛЕЕППАА  ССЛЛИИККАА  ИИЗЗ   УУЧЧИИООННИИЦЦЕЕ   
ККоо   ккаажжее   ддаа   ђђаацции   ззууррее   ссааммоо   уу   ммооббииллннее??!!  

Док се свуда, на сва уста, прича да деца не 
читају ништа, ова слика то, на најлепши могући 
начин, демантује. Има и оних који читају! 

Ову симпатичну фото забелешку снимила је 
наставница српског језика Наташа Мугоша. 

У једној учионици, на одмору између часова, 
затекла је групу ученика 7/5 одељења, утонулу у 
читање својих најновијих књига.  

Ту је добра, стара Агата Кристи, али и неки 
савремени наслови, међу младима омиљене 
издавачке куће, Urban Reads. 

ККУУЋЋИИЦЦАА  ЗЗАА   ППТТИИЦЦЕЕ   
ТТрреећћаацции   ссккуућћииллии   ввррааппццее   уу   шшккооллссккоомм   ддввоорриишшттуу   

У оквиру изборног предмета 
чувари природе ученици III3 и  III4 

су решили да помогну птицама 
станарицама у периоду зиме. 
Направили су мале кућице за 
врапце које су поставили на прозор 
својих учионица и свакодневно им 

остављају мрвице хлеба и семенке житарица. 

У акцију се укључио тата Нађе Аврамовић који је направио 
дрвену кућицу за врапце и поклонио је школи. Домар Станиша је 
направио кућици кров, префарбао је и поставио на бор у малом 
дворишту школе. 
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ДДВВООЈЈЕЕЗЗИИЧЧННАА   ННААССТТААВВАА   
ННииккоо   ннееммаа   шшттоо   ООШШ   „„ССттааррииннаа   ННоовваакк““  ииммааддее   

MY VISIT TO ISB 
It was a cold and foggy November day. I woke up early and quickly ran to school even though I had 

lessons in the afternoon. You're probably wondering why...Well, it was because we were going to the 
International School of Belgrade. I was excited, looking forward to going there again...  

...As always, we entered the school completely fascinated by the building and warmly welcomed by the 
teachers and the students... 

... The school looks really nice, as well as the classrooms and 
the teachers seem relaxed and friendly. We were 
divided into small groups, so we went to our assigned 
classes... 

....In English lesson, we took part in a debate ; Maths and 
Science were fun. I liked the approach where students  deal with 
the same things from different perspectives. We had the 
opportunity to experience a different system of 
teaching... 

...In Science the teacher led us to a table with some bottled substances and powders where we would do 
some experiments. She was very polite and patient with us throughout the class and made sure we understood 
what we were doing. I had a lot of fun in Science and we even got to take our experiments home 
with us… 

...The Art teacher was very nice to us and she introduced us to her students. A little later, three girls 
showed us their projects while we were painting the blue boxes. (I got the colour all over my trousers!) Then 

we exchanged our social media accounts 
hoping we'd meet again. We also got invited 
to their exhibition later in 
November.... 

...At the end of the visit,six of us had the 
opportunity to have a formal meeting with 
the principal of the ISB. We discussed the 
differences  of our school 
systems and how we could 
improve both… 

...He told us that their aim is to teach 
students to think and understand how 
complex the world actually is. Also, that 

expressing opinion is more important than memorizing the facts and that the most important 
thing for us is to be able to use our knowledge... 

…I think that these visits are useful, because we get the chance to experience how other schools work, 
attend their classes and meet people from different countries… 

Milan Pavlović

Marija Antić

Una Kozić

Jana Krstić

Vanja Tanasić

Katarina  Jović

Đorđe Marić 

Katarina Đorđević

Zoja Đurić
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ППУУТТООВВААЊЊЕЕ   УУ   ХХООЛЛААННДДИИЈЈУУ   
ННаашшии   ђђаацции   ннаа   ууссаавврршшаавваањњуу   ееннггллеессккоогг   јјееззииккаа   

едамнаест ученика двојезичних 
одељења седмог и осмог разреда 
Основне школе ,,Старина Новак'', 
у пратњи четири наставника и 

директора школе, било је у посети холандској 
школи ''Sint-Janscollege'' у периоду од 9. до 14. 
новембра 2015. ''Sint-Janscollege'' смештена је у 
граду Хунзбруку 
и броји више од 
1300 ученика и 
има изузетно 
велики број 
двојезичних 
одељења. У 
оквиру двојезичне наставе, ова школа дуги низ 
година организује размене ученика са великим 
бројем школа широм света.  

Наши ученици били смештени у 
породицама холандских ученика, да 
би били у прилици да константно 
причају енглески језик и стекну 
потпунији увид у живот холандског 
народа. Остатак времена, ученици су 
проводили у школи, као и на 
едукативним излетима, радионицама и посетама, 
у оквиру којих су учили на различите начине, 
док је један део времена био резервисан за 
спортско-рекреативне активности, а 
све да би ученици у различитим 
околностима вежбали енглески 
језик. Ученици су се упознавали 
путем поређења различитих аспеката 
живота у Холандији и Србији и на 
часу драме, када су са својим 
холандским другарима осмишљавали скечеве, 
којима су илустровали енглеске идиоме и 
изводили вежбе интонације енглеске реченице.  

Организован је обилазак пећина Мастрихта у 
пратњи водича и обилазак града Мастрихта. 

Упознавање са градом осмишљено је као 
решавање задатака у вези са Мастрихтом у 
оквиру група. Решавањем квиза током читавог 
обиласка, ученици су пуно научили о овом 
граду, самој Холандији, али и све време били 
активно укључени у размену идеја и 
конверзацију на енглеском језику у оквиру 
својих група. 

Одлазак у Неолит алпинистички центар у 
Херлену обележен је спортско-рекреативним 
активностима, пењању по вештачким стенама и 
спалеологији. Деца су у оквиру група вежбала 
сналажење у природи и истраживала околину и 
природу Лимбурга, уз употребу мапа, компаса и 
решавање задатка у оквиру задате туре. У току 
целодневнг боравка у Амстердаму, ученици су 
подељени у 6 група и у пратњи водича су 

обилазили и разгледали 
Амстердам уз посету НЕМО 
научном центру.  

Наши ученици су, у групама, 
заједно са холандским 
ученицима креирали 

презентације о српском и холандском начину 
живота, култури, обичајма, школском животу. 
Радови су били коментарисани, док су 
холандски ученици били и оцењени. Посета 

Хунзбруском замку уз занимљив 
квиз, учинила је да ученици 
имају прилику да упознају и 
најскорвитије делове замка и 
виде и науче доста о историји 
Холандије.  

Кад се саберу сви утисци и ученика и 
наставника, може се рећи да је размена протекла 
на најлепши могући начин, уз велику 
посвећеност и сјајну организацију домаћина.  

 

С 

Соња Иванчевић
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РРААДДИИОО   ННООВВААКК   
ИИ   ДДооссииттеејј   ООббррааддооввиићћ   ббии   ссее   ппооннооссииоо  

Радио „Новак” је са емитовањем почео 17. децембра 
2015. године у 10 часова. Редован радијски програм може 
се слушати на сајту школе (www.starina.rs или 
старина.срб) у периоду од 10 до 15 часова, сваког радног 
дана. Организовање рада радија поверено је Тиму за 
радио. Ево шта о својим задужењима кажу програмски и 
музички уредници, чланови поменутог тима. 

- Мој задатак је да осмислим концепцију. Као 
програмски уредник, може се рећи да сам највише ја 
задужен за организацију рада радија. Али, од идеје до 
реализације замисли сви у школи учествују, па чак и ђаци. 
Радио је изузетно битан за рад школе. Важан је јер неће бити одсуства информација. Замисао је да свако 
допринесе колико може и жели и да сви учествујемо у томе. Реализација је незванично почела 16. 
новембра, то је био историјски датум, јер ниједна школа до тада није имала школски радио – објашњава 
наш библиотекар и програмски уредник Василије Савић. 

- За један успешан пројекат потребно је имати: рачунар, лап-топ, миксету, микрофон и друге 
неопходне ствари, али најважнија је организација. Да 
би идеја прешла у праксу, била је потребна цела 
школска година. За различите замисли био је 
потребан различит временски период. Презадовољан 
сам, јер је све што је замишљено и остварено. Рад 
радија је повезан са свим секцијама, велики број ђака 
је укључен и са својим наставницима учествују у 
креирању програма – наставља своје излагање 
Василије Савић. 

- Моје задужење је да одаберем врсту и жанр музике, као и да обрадим разне снимке. Понекад ми 
помаже и библиотекар Василије. Пуштам различиту музику примерену деци. За сада сам презадовољан 
радом – каже наставник музичког образовања Бојан Сарић, уједно и музички уредник школског радија. 

ДДААНН   ККААДДАА  ЈЈЕЕ  ССВВЕЕ  ППООЧЧЕЕЛЛОО   
Тог дана, 17. децембра 2015. године, за време трећег часа, у свим учионицама наставници су 

престали да предају и пропитују ученике, ученици су престали да питају и одговарају и сви су се 
сконцентрисали само на једно – Радио „Новак”. 

Након уводног обраћања директора Владе Вучинића, уследио је разноврсан програм, који је 
обухватио благослов свештеника, интервјуе са Снежаном Ђурић и Миланом Јоксимовићем, као и 
неколико блокова дечијих песама. 

Атмосфера у учионицама је била весела, певало се и играло. Ученици су могли да чују драге песме и 
своје другаре у улози новинара. 

 
Сава Павловић, Миона Копривица, 

Теодора Радовановић, Марија Пашић 6/1
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ССЛЛООВВОО  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  ННАА   РРААДДИИОО  ННООВВААККУУ   1177..1122..22001155..  
ГГооввооррааннцциијјаа   ддииррееккттоорраа   ккоојјоомм   јјее   ппооччееоо   ррааддииоо   

Поштовани слушаоци, 
оје име је Влада Вучинић. Име 
школе чији сам директор је ОШ 
„Старина Новак“. Данас, 17. 

децембра 2015. године, имам част какву до сада 
ниједан директор било које школе у Србији није 
имао, да прогласим почетак редовног емитовања 
сопственог програма првог ђачког радија у 
Србији, радија који ће се звати РАДИО НОВАК. 

За остварење овако великог подухвата ОШ 
„Старина Новак“ је формирала посебно тело 
школе које је названо Тим за радио. Њега чине: 
главни и одговорни уредник Влада Вучинић, 
директор школе; програмски уредник Василије 
Савић, школски библиотекар; музички уредник, 
Бојан Сарић, наставник музичког васпитања; 
Стефан Димитријевић, представник учитеља. 
Ова мала чета створила је велику редакцију у 
којој су учешће узели ђаци наше школе у 
толиком број да их овом приликом не могу све 
побројати. Они ће се чути у програму који следи. 
Услов за учешће у редакцији је крајње 
једноставан: сваки ђак који има материјала за 
прилог ђачком радију испунио је услов. 

Концепција програма РАДИО НОВАКА 
обухвата на првом месту образовне, 
информативне и забавне садржаје. Радио је 
замишљен као нови облик образовања који пружа 
школа а који ће бити у складу са духом времена, 

као начин да се створи амбијент у коме ће ђаци 
учити и радити а да тога нису ни свесни. 
Ангажовање ђака ће бити максимално и главни 
носиоци продукције програма биће они. Нека 
ово буде и позив свим ђацима на кугли земаљској 
где год се налазили само ако разумеју српски 
језик. Посебно се обраћам: свим ђацима у 
српским енклавама на Косову и Метохији којима 
РАДИО НОВАК може помоћи да будемо ближи; 
свој ђачкој популацији наше дијаспоре; ђацима 
Републике Српске; ђацима Црне Горе; а са 
нарочитом топлином обраћам се свим ђацима 
који свој матерњи језик не зову српски али 
српски језик разумеју једнако као матерњи. 

РАДИО НОВАК је ђачки радио али сам 
сигуран да ће га слушати такође и маме и тате, и 
бабе и деде, и ујке и ујне, и тетке и тече, и 
комшије и комшинице, и пријатељи и 
пријатељице. РАДИО НОВАК је место за сву 
децу света, место где неће бити ни политичких, 
ни националних, ни верских, а са добром вољом 
ни језичких препрека да нам деца расту и испуне 
вечну родитељску жељу да буду боља од 
родитеља. 

И за крај ове моје говоранције, ђацима 
поручујем да буду део РАДИО НОВАКА како би 
сами стварали садашњицу. Слушаоцима 
поручујем да  слушају РАДИО НОВАК и тако се 
врате у своје најлеше, ђачке дане. 

Хвала вам свима. 

М 

Влада Вучинић, директор школе 
директор
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ССВВЕЕТТИИ   ССААВВАА   
ППррооссллаавваа   шшккооллссккее   ссллааввее  

И ове године смо свечано обележили Савиндан ,велики хришћански празник а 
данас славу свих школа у Србији, дан сећања на првог српског учитеља, лекара, 
књижевника, дипломату, биографа, законописца. 

Очи твоје право да гледају и веђе твоје да показују право. 
(Житије Светог Симеона, Свети Сава) 

адни и ненаставни дан је почео одржавањем  
часа одељенског старешине са почетком у 
10:00 часова пригодним предавањем о нашем 

светитељу и разлозима због којих га славимо.Упоредо је 
Радио НОВАК, ђачки радио наше школе, емитовао 
вишесатни програм посвећен Светом Сави као световном 
и као црквеном лицу, као и његовом значају за наше 
школство. 

У 11:00 часова је, у присуству бројних ђака, њихових 
наставника, родитеља и других драгих гостију школе, а у 
великом холу школе испред бисте Старине Новака, 
пресечен славски колач. У прелепој атмосфери пуног школског хола наш свештеник Милош 
Миловановић је обавио обред. Сви  заједно смо учествовали у окретању славског колача, отпевали химну 

Светом Сави и послужили се славским житом. 

Програм свечаног обележавања Савиндана је 
настављен у просторијама фискултурне сале 
Светосавском приредбом, са почетком у 11:30 

часова. Једноипосатни програм је обиловао музичким 
нумерама,  солистичким и групним певањем, играма 
фолклорне групе школе, веома занимљивим и 
примереним  рецитацијама. 

Прослава Савиндана је завршена свечаним ручком за госте и наставнике који је организован у холу 
школе. 

Р 

Василије Савић
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ННААШШИИ   ЂЂААЦЦИИ   ТТРРЕЕЋЋИИ   ППУУТТ   УУ   РРУУММУУННИИЈЈИИ   
ММееђђууннааррооддннии   ппрроојјееккттии   „„ССттааррииннаа   ННоовваакк   ––  ББааббаа   ННоовваакк   22001155““  ии     

„„ППрриијјааттеељљии   уу   ЕЕввррооппии   ––  ззаајјеедднноо   јјее   ббоољљее““  

 складу са пројектом „Старина Новак – Баба Новак“, 
који је део Годишњег плана рада школе, реализована 
је посета школама у Румунији у периоду од 10. до 14. 
децембра 2015. године. Група која је кренула на пут у 

Румунију обухватала је 11 ученика ОШ "Старина Новак", 5 
наставника, директора школе и преводиоца за румунски језик.  

Дочек у Блажу су приредили директор и наставници Лицеја TIMOTEI CIPARIU. Ученици су 
смештени у породице домаћина, а наставници у интернат школе и хотел. 

У сарадњи са школом LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU - 
BLAJ у Блажу реализовано је представљање школа, реализован наступ 
хора који је отпевао химну школе на српском и румунском језику и 
неколико песама као и соло тачка на гитари. Наши наставници су 
имали презентације наставника историје на теме: „Епски лик Старине 
Новака у српској и румунској 
књижевности“ и „Српска културна 

баштина на КиМ“, „ОШ Старина Новак у слици“, а румунска школа је 
приказала презентације наставника Лицеја о активностима које 
реализују у својој школи с освртом на рад са децом са посебним 
потребама, а ученици са посебним потребама заједно са својим 
наставницима припремили су програм – традицоиналне активности 
везане за културу Румуније. 

У оквиру мешовитих активности реализоване су 
радионице са ученицима са посебним потребама: 
ликовна и радионица израде новогодишњих украса 
у којој су равноправно учествовали ученици и 
наставници обе школе. У оквиру програма посете 
обављен је обилазак Националног гимнастичког 
центра „CETATE“, где су ученици и 
наставници присуствовали тренингу 
јуниорске гимастичке репрезентације 
Румуније али и посета Замку М. 
Корвина уз упознавање историјских 
чињеница из тог периода. У граду 
Клужу свечано је, са својим румунским 
пријатељима, уследило полагање венца на споменик 
Старини Новаку и обилазак културно-историјских 
знаменитости града са акцентом на образовним 
установама. У оквиру потписаног партнерства са 

школом LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU 
DIFICIENTI DE AUY CLUJ-NAPOCA из Клужа 
ученици су се поделили у две групе и учествовали у 
радионицама са децом са оштећеним слухом – 
ликовна радионица у којој су ученици сликали 
портрет Старине Новака и радионица са покретом. 

Радионице су водили 
наставници обе школе. Изведена 
је презентације рада у групама. 
Свака група је представила 
активности које су реализвали у 
радионицама: изложба слика и 
перформанс настао из 

радионице са покретом. Румунски ученици извели 
су малу позоришну пантомимску представу. Скеч 
који су извели ученици Лицеја. 

У 
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ФФООРРММИИРРААННОО  ССППООРРТТССККОО  ООДДЕЕЉЉЕЕЊЊЕЕ   
ССттвваарраањњее   ппррввоогг   ссппооррттссккоогг   ооддеељљеењњаа   уу   ССррббиијјии   ппррееддссттааввљљаа   ииссттоорриијјссккии   ддооггаађђаајј   

шшккооллссккоогг   ссппооррттаа  

На Припремном школском саветовању просветрних радника које је било организовано 16. фебруара 
2016.год. у СРОЦ Шупља стена на Авали, једна од тема, коју је обрадио наставник Александар Суботић, 
била је и Појединости о почетку рада Спортског одељења.  

У оквиру овог излагања представљен је програм рада Спортског одељења, место одржавања 
активности и избор ђака. У излагању на Саветовању је истакнуто да је почетак рада спортског одељења 
планиран за почетак другог полугодишта школске 2015/16. године. План предвиђа да се обави тестирање 
ученика 26. фебруара. Тестирање се према плану спроводити јавно, са правом учешћа свих пријављени 
ученика 5. и 6. разреда. Према плану тестирање се обавља путем полигона свестраности. 

Програм Спортског одељења има за циљ: напредовање појединца у општој физичкој припреми, 
стварање услова за повољан утицај на развој моторних способности, индивидуално напредовање у 
изабраном спорту и теориску наставу. 

План рада самог спортског одељења обухвата:  

- тестирање ученика, 

- развој моторних способности (елементарне игре), 

- гимнастика (основе гимнастичких елемената), 

- специфичне вежбе за изабрани спорт, 

- теоријска насатава. 
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Место на коме се спроводи насатава у Спортском одељењу је сала за физичко и мала сала у сутерену. 
Спортско  одељење ће имати све потребне справе и реквизите за рад од којих су нека већ обезбеђена а 
нека су у поступку набавке. Према плану рада избор ђака за Спортско одељење обавља се на основу 
тестирања пријављених и анкетираних ученика. Ученици који учествују у овом тестирању су ученици 5. 
и 6. разреда. Број ученика који ће сачиљавати ово одељење је од 15 до 20.  Програм спроводе професори 
физичког васпитања и спорта, и лиценцирани тренери као и гостујући професори са факултета спорта, и 
познати спортисти кроз теориску наставу. 

Тестирање ученика, за прву школску годину рада 
Спортског одељења, је обављено 26. фебруара у заказано 
време. Број пријављених ученика на тестирању био је 34. 
Контролу и суђење су обавили професори физичког 
васпитања Александар Суботић, Срђан Живковковић 
истручни сарадници Бранислав Јовановић, Вук Веизовић 
и Огњен Вељковић. Тестирање је обављено путем 
полигона свестраности који је имао 6. станица. Сви 
ученици су успешно прошли полигон. Рангирање 
ученика је обављено на основу пролазног времена које се мерило са две различите штоперице али и на 
основу субјективне оцене сваког контролора појединачно за сваког ученика. Резултати се објављују 
након обраде, помоћу свих медија школе (Радио Новак, Огласна табла, лист Новак, сајт школе итд). 

 Александар Суботић, координатор Тима за Спортско одељење
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ДДАА  ЛЛИИ   ((ППРРЕЕ))ЗЗААШШТТИИЋЋУУЈЈЕЕТТEE  ССВВООЈЈЕЕ   ДДЕЕТТЕЕ??  
УУззббууннаа!!   ХХееллииккооппттееррии   ккллееппеећћуу   ииззннаадд   ддееччиијјиихх   ггллаавваа!!  

 књизи „Worried all the time, OVERPARENTING in an age of Anxietu and how to stop it“ David 
Anderegg, 2003, поставља питање:  Зашто су родитељи толико забринути за своју децу? Аутор с 
правом примећује да су родитељи увек бринули, јер то је оно што родитељи раде. У природи је 

родитеља да заштите своје дете. Мeђутим, данас се дешава да родитељи превише мисле и превише 
брину, и на крају претерано и одреагују у одређеним ситуацијама. Изгледа као да се родитељи труде да 
донесу савршену одлуку у сваком тренутку за своје дете. Ови родитељи су, при томе,  образовани људи 
који пуно читају и мисле о томе шта је све њиховој деци потребно. Наравно да се сваки родитељ труди да 
буде најбољи што може, али чињеница је да овај ниво комплексне бриге о деци једноставно није био 
присутан када смо ми били деца. 

Да ли то значи да родитељи раније нису 
толико бринули, или да данашњи родитељи 
превише брину, отворено је питање, али је тачно 
да данашњи родитељи брину много више него 
раније. То можемо да видимо и у нашим 
школама, у медијима, у психотерапијској пракси.  

Данас родитељи највише брину о томе да ли 
су њихова деца безбедна у школи и при томе 
претерују. Нпр. није ретко да се родитељи 
обраћају учитељу јер у одељењу постоји дечак 

који изгледа „као да би могао“ да малтретира и 
њихово дете јер је већ ударио некога раније. Они 
сада брину да би тај дечак могао да постане 
насилан, и наравно, шта би се догодило ако он 
повреди њихову ћерку и да ли би зато било боље 
да она не иде у школу? Други је пример родитеља 
који брине зато што је њихово дете смислило 
шалу, а нико у одељењу се није смејао његовој 
шали! И наравно, тај родитељ сада тражи од 
учитеља да обезбеди да се следећи пут сви 
насмеју шали његовог сина. 

У 
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У психолошким терминима, 
презаштићивање подразумева ексцесивно 
укључивање родитеља и забринутост за дететово 
ментално стање и капацитет за прилагођавањем. 
Ово такође укључује потешкоће у сепарацији, 
одвајању детета од родитеља, које су нарочито 
очигледне како дете напушта кућу, односно 
полази у вртић, школу. Некада, презаштићивање 
је резултат нарцизма родитеља, а ту је и 
недовољни капацитет родитеља да се носе са 
сопственом агресијом и проблемима са 
сепарацијом. Лебдеће и контролишуће 
родитељство репрезентује компромисну 
формацију између бриге и агресије. „Родитељи 
хеликоптери“ је колоквијалан термин који се 
користи да се опишу родитељи који су превише 
укључени и који лебде изнад свог детета и 
спремни су да у сваком тренутку прискоче 
и реше било који проблем који њихово 
дете има. 

У сваком случају прича се више 
односи на родитеље, а мање на децу. Ни у 
једном случају дете није имало никакве 
симптоме. Цела патња је била на страни 
родитеља који су заиста патили и били 
забринути за ментално здравље свог детета.  

По неким истраживањима деца коју 
родитељи презаштићују имају ниско 
самопоштовање јер немају доживљај да су сама 
заслужила своје успехе, па тако могу веровати да 
су њихова пријатељства и успех у школи лажни 
јер су се родитељи увек трудили да им све 
обезбеде. Нпр. ако су имали потешкоћа у 
склапању пријатељстава, родитељи би 
организовали забаву за дете и позвали све 
другове из одељења или ако су имали тешкоћа у 
учењу, родитељи би платили приватне часове 
код најбољих наставника и слично. Друга 
истраживања показују да је висока заштита деце 
од стране родитеља повезана са вишим нивоима 
деликвенције и код дечака и код девојчица. Деца 
која су презаштићивана могу се осећати 

безнадежно и цео живот могу трагати за 
значајним одраслима (родитељима, 
наставницима, психотерапеутима) који би 
у одређеним ситуацијима требало да им 
кажу шта да раде, јер су родитељи 
читавог живота драматично покушавали 
да им помогну па нису стекла неопходне 
животне вештине. 

Психолог Слађана Луковић 
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ССЛЛИИККЕЕ   РРЕЕДДААККЦЦИИЈЈЕЕ  РРААДДИИОО  „„ННООВВААККАА““  
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ППРРВВИИ   ДДИИГГИИТТААЛЛННИИ   ЂЂААЧЧККИИ   РРААДДИИОО   УУ   ИИССТТООРРИИЈЈИИ   ППРРООССВВЕЕТТЕЕ   
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ССААВВЕЕТТООВВААЊЊАА   ППРРООССВВЕЕТТААРРАА   
ККаадд   ннаассттааввнниицции   ззааггрреејјуу   ссттооллииццуу   

тручно усавршавањe наставника се 
подразумева али је и законска обавеза. 
Наравно, усавршавање има неслућен 

број могућности и облика па је неопходно наћи 
начин спровести ове широке могућности. У ОШ 
„Старина Новак“ наставници су начинили 
велики искорак и своје стручно усавршавање 
организовали по први пут у виду Саветовања 
просветних радника. Саветовања су замишљена 
као прилике да наставници изнесу примере 
добре праксе из сопственог рада, да скрену 
осталим наставницима пажњу на осетљиве 
детаље наставе али и да другима поставе питања, 
поведу дебату. 

Прво саветовање овога типа одржано је у мају 
2015. у Ивањици и доживело је велики успех 
успех. Од тада, наша школа организује 
припремно саветовање уочи почетка сваког 
полугодишта, па је, у том смислу, у дечијем 
одмаралишту Шупља стена на Авали одржано 
летње саветовање 27. августа, а пред друго 
полугодиште 16. фебруара одржано је зимско 
саветовање на истом месту.  

Саветовања су обухватила разне области које 
се тичу организовања наставе и рада школе као 
што су: утврђивање успеха и изрицање 
васпитних мера, вођење педагошке 
документације, питања из оквира школског 
психолога која се односе како на ђаке тако и на 

родитеље, новине у наставним технологијама али 
и новине у организовању теткица. На овим 
скуповима први пут се у пуној мери чуо глас 
наставника, први пут су заступали своје 
сопствене ставове и нису били само полажници 

некаквих семинара које су, узгред буди речено, 
најчешће сачинили они који нису осетили 
наставу и школу него су је углавном замишљали 
или посматрали са академске даљине. 

Опште је мишљење да су Саветовања 
изузетно корисна и да су постала неопходна. Као 
један од резултата саветовања настао је и 
ЗБОРНИК УВОДНИХ РЕФЕРАТА СА 
СТРУЧНИМ РАСПРАВАМА који је додатак 
овом броју НОВАКА. 

С 

ВВ
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ККООММУУННИИККААЦЦИИЈЈАА ,,  ККООООРРДДИИННААЦЦИИЈЈАА   ИИ   ККООРРЕЕЛЛААЦЦИИЈЈАА  УУ   ЈЈЕЕДДННООЈЈ  ШШККООЛЛИИ   
РРееффеерраатт   ннаассттааввннииккаа   ММииллоошшаа   ППееккиићћаа   ннаа   ппррииппррееммнноомм   ССааввееттоовваањњуу   ннаа   ААввааллии   

ОМУНИКАЦИЈА је израз за 
преношење разумљивих информација, 
која подразумева пошиљаоца, поруку и 

примаоца. КООРДИНАЦИЈА представља 
хармонично функционисање делова целине, које 
даје ефективне резултате. КОРЕЛАЦИЈА значи 
међусобну повезаност различитих појава, у 
нашем случају пре свега мислим на наставне 
предмете и друге активности. Размишљајући о 
овој теми, закључио сам да ових „3К“ баш не 
фунционишу у довољној мери у нашој средини. 
Већина је доста оптерећена самим животом у 
Србији, својим лошим материјалним и 
професионалним положајем. Све колеге показују 
приличну незаинтересованост за предмете и 
активности које се не тичу њих. Свој домен 
посла, образовања и васпитања обављају добро и 
професинално. За даље не маре, а и нису 
стимулисани. Штета! Уз само мало 
ангажовања, пре свега комуникације, 
координације и корелације, било би 
подношљивије, а задаци и циљеви просвете 
успешнији и занимљивији. У некој мери 
пробудио би се и ентузијазам и стручно 
задовољство.  

Класична реченица је да смо ми ту ради 
ученика. Они могу да нам одмогну својим 
понашањем. Такође, могу да нам приреде 
задовољство у нашем раду. Где наставно особље 
спроводи „3К“? У нашој лепој зборници 
(најчешће је празна док су никотински 
зависници на капији) више је других тема него 
школских. У наставничком клубу? – он још не 
постоји. Директор обећава да ће бити отворен. 
Прилично испуњава обећања. Може бити 
занимљиво место. А наши састанци? Већа, 
активи, тимови? Сувопарни! Понављају, највише, 
статистичке податке који настају у безброј 
примерака.  Место где се највише спроводи „3К“ 
је канцеларија директора. Наставно и техничко 
особље, стучне службе стално су ту присутне. 

Превише за једног човека. Зашто не би у школи 
било само два актива наставних предмета. Актив 
друштвених и хуманистичких премета (историја, 
српки и остали језици, географија, ликовна и 
музичка култура уз физичко васпитање) и актив 
природних и техничких предмета (математика, 
физика, хемија, биологија итд)? Ти састанци или 
места сусрета имали би основни задатак 
комуникације, координације и корелације. 
Основно питање би било: Колико знамо наставне 
планове и програме, ативности свих предмета 
редовне и изборне наставе. Мене као историчара 
занима свашта! Када се у ликовној култури прича 
и слика „арабеска“ у 6. или 7. разреду; које и када 
се све проучавају епске народне песме; када се у 
музичком васпитању помињу националне 
буднице, када џез. Такође, из природног актива: 

када се помињу Питагора, Еуклид, 
Њутн. Лично препознајем план и 
програм географије, понешто из српског 
језика, остало веома слабо. Па би можда 
колеге преко „3К“ дошле до идеје о 
„дуалном часу“, уместо угледног часа. 
На пример: географија и историја – 
Латиска Америка, откриће, природни 
услови, развој, 7. разред (давно, један 

такав час је и одржан); српски језик и историја, 
хајдучки циклус, главана тема – Старина Новак, 
епика, мит, историја. Ваљда исто 7. Разред. Да ли 
у енглеском језику има нека лекција о краљици 
Викторији, у немачком о Бизмарку, о Дарвину за 
биологе? Верска настава и историја 5. разред – 
Настанак хришћанства? Свакодневни живот у 
прошлости – старе спортске игре са нашим 
наставницима физичког? Хемија и алхемија, 
техничко – механика и чудни проналсци старог 
и средњег века? И тако у недоглед. Не би то била 
тешка обавеза и не би захтевала неке нарочито 
припреме, а задовољство би било обастрано. 
Наше и ученика. Па да се свако „искомуницира“ 
барем једанпут у полугодишту. 

К 
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ББООЉЉЕЕ   ВВООЉЉЕЕ   
ЂЂааччккее   ззааффррккааннцциијјее   ии   ззааббаавваа   

Размисли мало и забави се покушавајући да од понуђених слова саставиш тражене речи. 

1) Први ниво је мање захтеван и на њему треба да искористиш сва понуђена слова и од њих 
саставиш имена онога што сигурно носиш у свом ранцу. 

Њ Р И Е Л     __ __ __ __ __ 

Ц М У Г А И __ __ __ __ __ __ 

Н У Џ И К Е Б __ __ __ __ __ __ __ 

2) Други ниво је мало тежи. Имаш једно слово више него што постоји у називу задатих школских предмета. 

М И К И З Ф А __ __ __ __ __ __ 

С Р С А Н К О В О Е Т __ __ __ __      __ __ __     __ __ __ 

3) Трећи ниво од тебе не захтева да користиш понуђена слова, већ да размислиш о једном школском празнику. 

Д __ __     С __ __ __ __ __     С __ __ __ 

Речи које треба да пронађеш су: 
Деда Мраз, поклон, оловка, миш, снег, облак, перница. 

Д А Ц И Н Р Е П 

Г Е Н С Ј Л Ш К 

Л А Д О Ш О А М 

К К Ж А И Б О Е 

П В Д Д М Ђ Б О 

Љ О В И З Р Л О 

Р Л Н Њ Г К А В 

П О К Л О Н К З 

ПППооогггооодддиии    шшшттт ааа    јјјеее    ооовввооо!!!    
Шта је то што има рупе, а задржава воду? (сунђер) 

Имам ока три, али ни на једно не видим. Али, моје очи много значе за пешаке и возаче. Шта сам ја? (семафор) 

Четири ноге има, а не може да се креће. (сто) 

:::DDD               НННааассс мммееејјј    сссеее             :::DDD   
Учитељица пита Перицу: 

Перице, реци ми две заменице? 

Ко, ја? 

Напокон тачан одговор и од тебе. 

 

 

Сви једу роштиљ, само Бора чорбу. 

Сви једу твикс, само Бруно марс. 

 

Маја Марковић, Дана Кесар, Милица Стојановић, 
 Алексадра Летић, Ана Најдановић 5/2 


