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ЈУБИЛЕЈ - ДЕСЕТИ БРОЈ
Лист НОВАК је дочекао први велики јубилеј – десети број. Овај јубилеј је
мали допринос општој српској култури али је велики подвиг за основну
школу ослоњену на сопствене снаге, идеје и предузетништво. Муке и препреке у стварању било ког плода културе добро су познате нашој јавности
и њих није био поштеђен ни лист НОВАК. Његов први број објављен је у електронској форми 2011. за неке, можда, далеке године. Иако је примарни задатак НОВАК-а био да извештава о свим сегментима живота ОШ
“Старина Новак“ лист је морао, у недостатку истинског просветарског
простора за образовна и васпитна питања, да своја занимања прошири на,
безмало, читаву сферу просветних тема. Овај облик проширења је добио и
своју конкретну форму у виду „НОВАКА ДОДАТКА“. На тај начин лист је,
у форми „НОВАКА ДОДАТКА“, објавио „Зборнике радова“ са три Саветовања просветних радника, „Литерарни додатак“ и прву књигу о Старини
Новаку „Старина Новак историјска личност и епски јунак“ аутора Милоша Пекића наставника историје.
Као знак да је НОВАК доживео свој јубиларни десети број и да, упркос
многим искушењима, траје већ седму годину, стране јубиларног броја нумерисане су тако да се види колико је укупно страна објављено кроз првих
десет бројева омиљеног ђачког листа. Прва страна нумерисана је као 339 а
последња као 370. Дакле, НОВАК је смогао снаге да о школском животу до
сада објави 370 страна.
ДВОСТРУКО ВИШЕ УПИСАНИХ ПРВАКА
Најважнији догађај од прошлог броја је, свакако, изузетно добар упис
првака за школску 2017/18. годину. Уписано је чак сто првака што је скоро
дупло више него прошле године. Због тога се показала потреба за четвртом
групом у продуженом боравку првог разреда па је школа надлежном министарству упутила званичан захтев за њено увођење али још није стигао коначан одговор што, свакако, отежава рад првог разреда. Због изванредно
доброг уписа првака али и због уписа већег броја ђака старијих разреда ове
школске године наша школа има 27 одељења што је више него минуле године.
Ово значајно повећање броја ђака може се објаснити добром репутацијом
коју је наша школа изградила. Мора се признати да је у минулој години уложено више напора да се јавности храбрије презентује висок ниво наставе у
нашој школи али и изузетно богатa ваннаставнa активност којом наша
школа далеко надвисује просечну основну школу Србије. О тим активностима можете читати и у овом јубиларном броју НОВАК-а.
НАБАВКА ЈОШ ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ
Школску 2017/18. годину започели смо са још две нове интерактивне паметне табле. Једну од њих поклонили су школи ђачки родитељи и тиме
одали признање школи да је својим добрим радом заслужила овакву помоћ у
настави. Тренд набавке интерактивних паметних табли не јењава већ годинама и тренутно наша школа поседује чак 14 интерактивних паметних
табли али, пре свега, има обучене наставнике који успешно користе ово
најсавременије наставно средство.
СПОМЕНИК СТАРИНИ НОВАК – ОБЕЋАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
У посети ОШ“Старина Новак“ био је бивши ђак а сада градоначелник Синиша Мали. О његовој посети можете читати у овом броју, а овом приликом посебно истичем да је градоначелник Београда обећао подизање
споменика Старини Новаку у парку на раскрсници улица Старине Новака
и Цвијићеве на иницијативу директора ОШ“Старина Новак“. О овоме је
известио велики број медија. Због тога је школа званично 03.11.2017. упутила писану иницијативу градоначелнику Београда како би процедура за
подизање споменика могла и формално да почне.

Излази након школског полугодишта, два пута
годишње. Први број у електронском издању
изашао је децембра 2011. Први штампани број
(број три) изашао је маја 2013.
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БАЗЕН У ШКОЛИ
ОБЕЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ГО ПАЛИЛУЛА
Несхватљива одлука градског Секретаријата за образовање и дечију заштиту да
ускрати нашој школи сагласност за
уградњу базена онерасположила је и наставнике, и ђаке, и родитеље. Као да је у прошлом броју НОВАК-а прочитао критику
ове одлуке Секретаријата, председник ГО
Палилула Александар Јовичић пажљиво је
саслушао предлог директора ОШ“Старина
Новак“ у вези са уградњом базена, разумео
све предности овог пројекта за ђаке и након
увида у идејни пројекат, обећао да ће ГО
Палилула финансирати уградњу базена у
ОШ“Старина Новак“. О овоме је обавештен
и Савет родитеља и нада се у школи, заслугом председника општине, пробудила.

Ђачке успомене градоначелника главног града
Градоначелник Београда
Синиша Мали завршио је
1987. ОШ“Старина Новак“ да
би се као први човек Београда
вратио на место својих
ђачких успомена посетивши
27.10.2017. нашу школу
петак 27.10.2017. на Свету
Петку, градоначелник Београда господин Синиша Мали
посетио је нашу школу. У име школе
дочекао га је директор школе Влада
Вучинић, а у име ГО Палилула дочекао га је председник општине Александар Јовичић са чланом Већа
општине Палилула Станком Гујаничићем, а у присуству Елене Билић као
представника Секретаријата за образовање и дечију заштиту. Добродошлицу
градоначелнику
Малом,
преседнику општине Јовичићу и осталим гостима пожелео је директор
школе са мноштвом ђака млађих разреда од који су се многи лично поздравили бацајући „пет“ или рукујући.
У холу школе угледне госте дочекала је ђачка добродошлица. Најпре је
један седмак као глас школе поздравио градоначелника, а након тога
школски хор и оркестар одсвирали су
и одпевали химну школе и још неколико српских песама. Пажњу и симпатије гостију побрали су и најмлађи
ђаци који су у народним ношњама
одиграли сплет народних кола.
Након завршетка веселог, одлично
изведеног дечијег програма, градоначелник је у пратњи председника
Јовичића и директора Вучинића отишао у редакцију РАДИО НОВАКА.
Пред мноштвом професионалних
представника медија градоначелник
Београда започео је интервју за једини
ђачки радио у Србији - РАДИО
НОВАК. Интервју су водили ђаци-новинари Миона Копривица и Сава Павловић и сачинили интервју који ће,
највероватније, ући у историју ђачког
новинарства, а у историју РАДИО НОВАКА сасвим сигурно.
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Интервју је учинио да расположење
свих присутних буде до те мере добро
да је сам градоначелник признао како
му је давање интервјуа за РАДИО
НОВАК најлепша ствар која му се десила у последње време. Доброг расположења, градоначелник је након
интервјуа а у пратњи председника
Јовичића и директора Вучинића отишао у читаоницу библиотеке где су га
чекали холандски и српски ђаци који
у оквиру пројекта двојезичне наставе
учестрвују у програму „Недеља размене“. Синиша Мали је на одличном
енглеском језику поздравио холандске
госте и српске домаћине након чега је
присуствовао енглеској презентацији
једном од заједничких радова холандских и српских ђака.

После дружења градоначелника са
холандским и српским ђацима, директор школе Влада Вучинић уручио је
поклоне високом госту. Поклон се састојао од свих бројева листа НОВАК,
књиге коју је школа објавила о Старини Новаку „Старина Новак историјска личност и епски јунак“
наставника Милоша Пекића, књиге
„Клетва грчког владике“ чији је писац
сам директор, али и од посебног поклона који је био изненађење и који је
код градоначелника изазвао толико
видљиву емотивну реакцију да је због
тога добио громогласни аплауз свихприсутних: директор школе је некадашњем ђаку ОШ“Старина Новак“ а
сада градоначелнику, уручио факсимил Матичне књиге ученика Малог
Синише дел. бр.366 а која је закључена
уручењем Сведочанства на крају
осмог разреда 18.06.1987.

Овај документ садржао је све Синишине оцене од првог до осмог разреда,
али и оригиналне потписе учитељице
и разредног старешине. Видљиво дирнут последњим урученим поклоном
Синиша Мали се захвалио директору
на урученим поклонима.

Након завршетка програма посете,
градоначелник Београда је окупљеним
новинарима дао изјаву:
Драго ми је што је ова школа и даље
једна од најбољих школа у Београду.
Најбоља и због начина којим се настава
одвија и на енглесном и на српском по
чему је јединствна у Београду. Постоји
велики број ваннаставних активности.
Деца уче и кинески, имају бесплатне
часова пливања, и бесплатне часове
клизања, и бесплатне часове шаха.
Дакле, има много ствари које чине да
деца у овој школи буду добри ђаци.
Градоначелник је, поред осталог,
додао и следеће:
За основну школу „Старина Новак“
будућност је да можда чак направиомо
и један базен доле у подруму, у простору бивше котларнице.
В.В.
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НАУЧНИ ДАН У ПЕТНИЦИ ЂАЧКИМ ОКОМ

Уживао сам у предавањима која се у школи не могу чути... и то све у дивној, пријатељској
атмосфери коју искусе сви који посете ово несвакидашње место
среду 26.04.2017. из школског дворишта минибусем је
кренула група од 18 ђака са
наставницама Данијелом Јукић и Иваном Симоновић. Био је то пети пут да
ђаци наше школе учествују у пројекту
„Научни дан у Петници“ истоимене
Истраживачке станице, јединствене у
свету. Сан сваког ученика који „држи
до науке“ је посета истраживачкој станици „Петница“. Група ученика седмог разреда је имала јединствену
прилику да у оквиру пројекта „Научни
дан“ доживи и схвати зашто бивши полазници и посетиоци са поносом причају о Петници.
Посебно ми се допао начин комуникације са предавачима, који нису тражили само готове одговоре на
постављена питања већ да размишљамо и доносимо сами закључке.
Ваљда је то тај научни принцип.

У
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Имали смо прилику да присуствујемо предавањима из археологије,
геологије и хемије. Мислио сам да ће
предавање из археологије без практичне наставе бити досадно али се наш
предавач потрудио да ме разувери и
да сви буду укључени и дају своје
мишљење.
На часу геологије смо имали предавање о занимљивим темама везаним
за Земљу: настанак земље, њено кретање, стене, настанак планина, цунамија, земљотреса и још много тога.
Након тога смо посматрали различите
врсте стена и проучавали мале комаде
руда и минерала под микроскопом.
Предавачи су се трудили да све оно о
чему су нам причали повежу са пређеним градивом у школи и да нас потсете на неке лекције које смо сада
видели на другачији начин.

У хемијској лабораторији смо изводили различите експерименте. По
мом мишљењу, то је било најзанимљивији део нашег боравка у истраживачкој станици, вероватно зато што смо
имали директан контакт са супстанцама и најмодернијом лабораторијском опремом. Био сам одушевљен
изгледом дигестора. Свако од нас је
добио задатке на којима смо бележили
резултате експеримената које смо радили. Када смо завршили са вежбама,
записали смо своја запажања. 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.
Сва три часа су била веома занимљива и корисна за наше знање. Захваљујући бројним експериментима које
смо сами изводили и зато што смо
сами долазили до закључака, осетио
сам да своје знање могу да употребим
за нешто практично и конкретно.
Надам се да ће и будуће генерације
имати шансе за ово невероватно искуство. Такође се надам да ће неко од
нас наставити већ у септембру дружење са Истраживачком станицом на
Летњој научној школи.
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ЂАЦИ ДРУГАЦИ
ПОХОДИЛИ
ПЛАНИНУ МАЉЕН
У периоду од 9. до 15. маја 2017. године ђаци другог
разреда ОШ "Старина Новак" су, у оквиру Наставе у
природи, боравили на планини Маљен у насељу Дивчибаре
мештај ученика је организован у хотелу „Црни врх“,
у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама са
купатилима. У оквиру хотела, налази се кухиња, која је доступна 24
сата, са изузетно љубазним конобаром Миланом који нас је сваког дана
служио са осмехом. На располагању
нам је био и доктор Немања који је
даноноћно бринуо о нашем здрављу.
Како смо били једини гости у хотелу,
све хотелске просторије смо могли
да користимо као импровизоване
учионице.
Рекреатор Дуле је за нас осмислио
шетње, како бисмо што боље упознали Дивчибаре и околину. Првог
дана смо разгледали центар насеља
и чули многе занимљивости о истом.
Наредних дана смо шетали до највиших врхова ове прелепе планине
(Црни врх,Голубац), посетили цркву
Св.Пантелејмона, возили се возићем, посетили фарму понија, јахали
коње.
У поподневним часовима, ученици су учествовали у различитим
надметањима у спорту, знању и
умењу. Вечерњи сати су били резервисани за тематске забаве у дискотеци (Покажи шта знаш, Шиз-фриз,
Музичке игре, Маскембал, Пиџама
забаву и доделу диплома).
Посебно смо захвални госпођи Зорици Петровић, из туристичке агенције „Адмирал турс“, која се
свакодневно информисала да ли се
све одвија по плану и све наше захтеве решавала истог тренутка.
Захваљујући горе наведеном тиму
одговорних људи и упркос променљивим временским условима ученици су се, са овог путовања, кући
вратили са много дивних и незаборавних успомена.

С
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бичај да се годишњица
школе не обележава као Дан
школе већ као Недеља
школе усталио се као добра пракса последњих година. Овим свечаностима
сви се у школи радују али и напорно
припремају.
Недеља школе је почела концертом
„Мала ноћна музика“ са ђачком модном ревијом. Након завршетка наставе, формирана је бина у школском
дворишту код улаза у школу, на којој
је инсталирано озвучење и постављен
електрични клавир из кабинета музичког. Наши ђаци су показали завидно
инструментално
умеће
изводећи композиције познатих музичара озбиљне музике. Блокови ових
извођења обогаћени су ревијалним дефилеом ђака млађих разреда који су
приказали костиме са недавно одржаног спектакуларног ПЕТОГ ПРОЛЕЋНОГ КАРНЕВАЛА на Ташу.

О

344

НЕДЕЉА ШК

Стогодишњица ОШ“Старина

Након музичког концерта који је
свима разгалио душу, уследило је отварање изложбе у ГАЛЕРИЈИ МУЗЕЈА
ШКОЛЕ нашег наставника ликовног
Ивана Величковића. Наставник је говорио о свом уметничком раду и начину настанка његових слика. Слово је
одржао и директор школе Влада Вучинић, а два наша ђака су на флаути и
кларинету одсвирала пригодне композиције.

У 18:00 часова почела је промоција
књиге наставника историје Милоша
Пекића „СТАРИНА НОВАК ИСТОРИЈСКА ЛИЧНОСТ И ЕПСКИ ЈУНАК“
у библиотеци школе. О књизи је говорио проф. др Марко Шуица који је
рекао да је са великим задовољством
причитао Милошеву књигу, која је по
његовом мишљењу писна лепим питким стилом који је због тога разумљив
како историчарима тако и ђацима што
књизи даје посебну вредност. Изјавио
је да ова књига баца нову светлост на
време у коме је живео Старина Новак.
Указао је на чињеницу да Старина
Новак, заправо, није личност средњег
века али да га народна поезија ипак
смешта у средњевековни оквир. Ову
чињеницу, истакао је др Шуица, Пекић
је успешно истакао у својој књизи. Др
Шуица је, такође, додао да Пекићева
књига представља личну карту школе
и да је, као бивши ђак ОШ „Старина
Новак“ коме су и деца похађала исту
школу, увек био поносан на ову чињеницу. У свом обраћању директор
школе Влада Вучинић је објаснио да је
Пекићева књига само прва у библиотеци која је названа „НОВАКОВА РУКОВЕТ“ и да је у плану издавање
следећих пет година по једне књиге до
стогодишњице ОШ „Старина Новак“
када би требало да се поклопи неколико важних постигнућа: враћање назива Трг Старина Новак раскрсници
улица Цвијићеве и Старина Новак, подизање споменика Старини Новаку на
овом тргу, окончање издавања библиотеке „НОВАКОВА РУКОВЕТ“ и
свечана прослава стогодишњице
школе. Лектор и коректор Пекићеве
књиге наставница српског језика Марија Марковић говорила је о својим
позитивним утисцима о књизи изразивши велико задовољство што ће се у
„НОВАКОВОЈ РУКОВЕТИ“ наћи
скоро све народне песме о Старини
Новак. О књизи је говорио и сам аутор
Милош Пекић. Описао је своја истраживања грађе у различитим установама, тешкоће у свом раду али и
велико задовољство које је имао радећи на сакупљању грађе и песама о
Старини Новак.

КОЛЕ 2017.

а Новак“ се веома приближила

Други дан „Недеље школе“
Славље матураната са трубачима,
које је директор школе дозволио у
школском дворишту уз невиђене мере
безбедности, се продужило у односу
на план. Ипак, са планираном кошаркашком утакмицом наставници-ученици се почело на време. Обе екипе су
дале све од себе, а атмосфера је била
тако добра да је на лицу места пао договор обе стране да се одмах одигра и
друга утакмица и настави са уживањем. Фискултурна сала се орила од навијања
помоћу
свих
могућих
реквизита. Нећемо открити ко је био
победник овог мини турнира наставника и ђака јер је у најлепшем смислу
речи победио спорт показавши своје
најлепше лице које, нажалост, све ређе
виђамо на професионалним спортским мечевима.

„VI СМОТРА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА“ почела је на време али је на
почетку текла истовремено са кошаркашким окршајем. У школском дворишту скупило се мноштво паса свих
раса и сви власници су били поносни
што могу да се представе са својим љубимцем. У холу школе су на постављеним столовима приказане мале
животиње. Учитељ Стефан Димитријевић се потрудио да сваки љубимац
буде представљен од стране свог власника преко бежичног разгласа што су
окупљени поздрављали аплаузом.
Свим учесницима Смотре додељене су
ДИПЛОМЕ и медаље за учешће а победницима на литерарном и ликовном
конкурсу уручене су и посебне дипломе и плакете.

Трећи дан „Недеље школе“
У Среду 31.05.2017. у лепој реконструисаној сали „Дечијег културног
центра“ готово да није било слободног
места за седење. Сала је била испуњена публиком свих генерација,
мноштвом света и много доброг расположења. Посебну захвалност ОШ
“Старина Новак“ дугује „Одбору за
верску наставу“ због присуства њеног
представника који нам је учионио част
да буде гост на нашој прослави. Такође, радује да је било мноштво бивших ђака који су са искреном радошћу
уживали у, на тренутке, спектакуларним призорима Свечане академије.
Свечана академија је изведена у виду
позоришне представе наставнице Наташе Мугоше коју је више него успешно режирала са видљивим
познавањем ђачке душе као искусан
наставник наше школе. Представа је
имала наслов „Школа у доба гугла“
која је изведена до те мере добро да је
и после дугог бурног аплауза мноштво
света очекивала наставак.
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„Српско-руски хуманитарни центар“ четвртог дана
„Недеље школе“
У четвртак 01.06.2017, изведена је
показна вежба СРХЦ. Обука се састојала из неколико фаза: евакуација
из објекта (спуста са висине), гашење
пожара уз помоћ посебне опреме, потрага за жртвама и пружање прве помоћи. Оба тима, руски и српски,
радили су заједно и задаци су успешно
остварени. Вежба је изведена у школском дворишту и низ школски објекат.
Након успешно изведене вежбе, директор школе Влада Вучинић је одржао састанак са представницима СРХЦ, на
челу са директором центра Бојаном
Гламочлијом. Састанку је присуствовао
и начелник Управе за цивилну заштиту
у сектору Управе за ванредне ситуације, Братислав Ранчић.
В.В.
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СТРУЧНА
УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИКА
Облици унапређивања наставе
у ОШ“Старина Новак“
раду наше школе изузетна
пажња се придаје стручном
усавршавању наставника. У
том смислу осмишљен је посебан
облик стручног усавршавања на нивоу
установе који је добио изузетно успешну потврду у пракси. У питању је
„Саветовање просветних радника“
које се реализује у два вида. Први вид
је припремно саветовање које се спроводи у последњој недељи првог и другог полугодишта као вид припреме за
наступајуће полугодиште и зато га
најчешће зовемо припремно саветовање. У оквиру стручног усавршавања
на нивоу установе, ОШ Старина Новак
организовала је 30. и 31. августа 2017.
ЛЕТЊЕ ПРИПРЕМНО ШКОЛСКО САВЕТОВАЊЕ 2016/17 у Хотелу ЈЕЛЕЈЕЖЕВИЦА на падинама планине
Маљен. Циљ Саветовања је био припрема наставног кадра за успешан почетак школске 2017/18. године. Овај
вид стручног усавршавања саставни је
део Годишњег плана рада школе за
2016/17. школску годину. Задатак Саветовања био је да реализује и обради
актуелне теме просветарске струке неопходне за предстојећу школску годину. Припрему и реализацију
Саветовања реализовао је Одбор летњег припремног саветовања 2016/17.
којег је именовао директор школе.

У

Учесници “Трећег саветовања просветних радника”
2-4. јуна 2017. Соко Бања

Други вид саветовања се реализује
једном годишње и оно представља у
ужем смислу „Саветовање просветних
радника“ јер обухвата просветарска
питања у оквиру једне теме. Тема овогодишњег саветовања је била „Место
наставника у систему образовања“.
Ове календарске године годишње саветовање је одржано у Соко Бањи од 2.
до 4. јуна 2017. у хотелу Моравица.
Изложено је укупно 12 просветарских
радова, а један од њих је изложила, као
једна од двоје позваних гостију, директорка ОШ“Иван Милутиновић“ госпођа Снежана Будимировић. Овај
стручни скуп под називом „Треће саветовање просветних радника“ окупио
је 59 учесника а Зборник радова са
овог саветовања је НОВАК ДОДАТАК
броја 10.
В.В.

ОСНОВАН „ЦЕНТАР ЗА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТАРИНА НОВАК“
За развој наставничких компетенција и професионално усавршавање није довољно
похађати само одобрене програме обуке већ је неопходно омогућити наставницима
да бирају које ће вештине и на које начине развијати
брзан научни и технолошки
развој довео је до тога да концепт целоживотног учења
или учења током живота буде незаобилазно средство за адекватан одговор на многобројне актуелне и
предстојеће изазове. За активан
друштвени и професионални живот
данас нам нису довољна знања, вештине и способности које смо поседовали пре десет или двадесет година.
Да би наставници могли да усвајају
нова знања и да развијају нове вештине, као и да унапређују постојеће,
морају се професионално развијати.
Правилником о сталном стручном
усавршавању наставника, васпитача и
стручних сарадника регулисана је
обавеза, као и облици сталног стручног усавршавања (СУ). Један од начина за остваривање стручног
усавршавања јесте и похађање одобрених програма обука и стручних
скупова. Њих одобравају Завод за унапређивање образовања и васпитања
(ЗУОВ) и ресорно Министарство. Оно
што ови програми обука треба да
омогуће наставницима јесте развијање и унапређивање компетенција
које су стандардизоване.

У

Овако формално – структурисани
облик СУ, највише одговара формалном моделу образовања. То је образовање које морамо стећи и не дозвољава
наставницима да у потпуности и/или
уз слободан избор развијају вештине
које желе или које су им потребне како
би одговорили на захтеве образовања
онако квалитетно како они мисле да то
треба да чине. Зато се наставници у
процесу целоживотног учења окрећу
информалним (случајним) или неформалним облицима учења: неакредитовани семинари, едукације, пројекти,
курсеви, итд.
Иако се све чешће чује тврдња да је
неформално образовање најбољи
начин да појединац иде у корак са временом, процес целоживотног учења
није искључив, он подразумева да ова
два облика учења допуњују формално
образовање и чине процес целоживотног учења комплетним. Из тога произилази да за развој наставничких
компетенција и професионално усавршавање није довољно похађати само
одобрене програме обуке већ је неопходно омогућити наставницима да
бирају које ће вештине и на које начине развијати.

У настојању да одговоримо на савремене захтеве професије основали смо
„Центар за стручно усавршавање Старина Новак”. Циљ Центра је првенствено да учествује у стручном
усавршавању запослених наставника и
стручних сарадника, кроз организовање саветовања, као и да у својству
правног лица –организатора подржи
колеге из школе, као и оне ван ње, који
желе да се пријаве на Конкурсе ЗУОВа за одобравање програма сталног
стручног усавршавања. Конкурс за наредне три школске године је трајао од
01. октобра до 15. новембра 2017. године и „Центар за стручно усавршавање Старина Новак” је у том периоду
као потенцијални организатор пружио
подршку ауторима који су пријавили
своје програме. Конкурисали смо са
шест програма у областима: друштвене науке, васпитни рад, здравствено
васпитање, општа питања наставе и
деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању. Аутори
програма су запослени из школе, али
и чланови Центра запослени у другим
установама.
Надамо се да ћемо већ од наредне
школске године, након објављивања
резултата Конкурса, бити у прилици
да разменимо искуства са заинтересованим колегама и да им понудимо
примере из наше праксе и нека од интересантних практичних решења до
којих смо дошли увођењем иновација
у различитим сферама школског живота. До тада, Центар припрема ново
школско саветовање на коме ћемо размењивањем различитих искустава из
праксе наставити да подстичемо професионални развој запослених и свакако повећавамо општи ниво знања.

Горана Киковић,
дипломирани дефектолог-олигофренолог,
члан Центра за стручно усавршавање „Старина Новак”
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НА САЈМУ КЊИГА

ченици 5/3 одељења са својом
разредном Наташом Мугошом, посетили су овогодишњи Сајам књига.
На штанду "4 земље 1 језик" присуствовали су промоцији књиге "То је
био само пикник" у организацији ученика Немачке школе у Београду.
Наши петаци били су у прилици да
провежбају свој немачки, али пошто га
у "Старини" уче тек два месеца, радо
су прихватили малу помоћ преводиоца.
Било је врло занимљиво што се и
види на њиховим фотографијама!

У

Наташа Мугоша, наставница
српског језика и књижевности

РЕТРОСПЕКТИВА РАДА И ДЕЛА СЛОБОДАНА СТАНИШИЋА
ДКЦ – ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, БЕОГРАД
ош једна посета ДКЦ-у и још
једно дружење ученика наше
школе са великим српским
писцима за децу. Данас смо били
гости, позвани, Слободану Станишићу
писцу богате и разноврсне биографије
аутору више од 70 књига романа,
збирки прича и песама.
Ако поменете „Цвонкија“ малог
пса који доноси срећу онима који га
воле, сваком ћете детету измамити
осмех на лице. Посебна су прича његови романи који нас упућују у српски
средњи век и као тему имају наше знамените претке, познате историјске
личности . Међу њима је наравно и
наш Старина Новак.
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Пријатних сат времена дружења са
песником били су испуњени богатим
програмом рецитовања и музичким
нумерама чије је ауторство потписао
својим именом.
Као успомена на овај догађај остаће
нам заједничка фотографија са песником Слободаном Станишићем.
(На фотографији су ученици учитељице Ане Зорић 4/1 и Младенке
Башић 3/3 и библиотекар школе Василије Савић)
В.С.

ДАН ДЕВОЈЧИЦА
Кад може „Дан жена“,
може и „Дан девојчица“

вогодишњи „Дан девојчица“
ученице 8.разреда провеле
су у Поликлиници „Антамедика“. Власница др Емилија Антанасијевић нас је љубазно угостила и
одговорила на сва наша питања! Испричала нам је своју каријерну причу,
од основношколских дана, средње
школе, факултета, па до оснивача и
власнице сопствене клинике! Обишле
смо све ординације, упознале особље
и оно најважније – саме пробале да
бар на који минут будемо докторке!
Н.М.

О

„ФАНТАСТИЧНИХ 6“

У петак, 22.9.2017.год., ученици 3/2 су посетили ауторску изложбу слика
„Фантастичних 6“ која представља најрепрезентативнија дела шесторице реномираних
ликовних ствараоца (Милана Туцовића, Жељка Ђуровића,Сергеја Апарина,Зорана
Велимировић, Владимира Дуњића и Жељка Тоншића). Након разгледања, ученици су имали
посебну част да се кроз ликовну радионицу упознају и друже са сликарима Миланом
Ј.Ј.
Туцовићем и Зораном Велимировићем.

ИЗЛОЖБЕ МУЗЕЈА НАШЕ ШКОЛЕ
Сви знамо да се наша школа издваја од других по
Музеју у холу школе у коме се увек налазе занимљиве
поставке, како историјске тако и друге. И овог
полугодишта ученици и родитељи могли су да уживају
и можда сазнају нешто ново од истих.
прва два месеца ове школске
године, у Музеју се нашла изложба под називом „Старе историјске и географске карте, атласи,
вињете и планови“, која је приказивала период Србије и јужноевропских
земаља, као и ширу Европу и свет. У
склопу поставке нашле су се изузетно
очувана геогрефска карта Јужне Америке, Британског географског друштва
(из 1946. год.), као и географска карта
ФНРЈ са ширим приказом Балкана,
Војно-географског завода (из 1950.
год.). Такође, у ова два месеца могли
смо погледати и постере Београда и
многих других градова из периода 1618. века, које је годинама вредно сакупљала историјкска секција. Поводом
100-годишњице Октобарске револуције, у Музеј је дошла поставка „Револуције у историји“ која је била
постављена крајем октобра. Овде смо
могли да видимо разне приказе Америчке, Француске, Октобарске, Српске
као и Југословенске социјалистичке
револуције који су трајали до краја новембра. Новембар је био један занимљив месец јер су ученици 7.разреда,
полазници СЖП-а, однели већ познату
нумизматичку збирку на обнављање и
уместо ње поставили филеталистичку
збирку сакупљену од радника школе,
са намером да ученици заволе овај
стари хоби.

У

Такође, у сарадњи са Библиотеком
школе, изложене су „Старе, ретке и занимљиве књиге наше библиотеке“,
које ћемо моћи погледати до децембра. У децембру ће бити постављене и
последње изложбе у овом полугодишту које ће бити посвећене Немањићима: „800 година од крунисања
Стефана Немањића“ и „Србија у доба
Немањића“. Пошто нам долази и
школска слава, крајем децембра и у
јануару, Музеј ће бити посвећен изложби „Свети Сава“ којом ће и завршити ово полугодиште.

Источни Медитеран из 1700.

Географска карта Јужне Америке
The London Geographical Institute, London 1946

Птоломејева мапа јужнословенских земаља
и апенинског полуостврва из 1578.

Италија и западни Балкан
(из фундуса Народне библиотеке)

Фото: Огњен Радоман

Прва регионална карта Србије из 1680.

Golfo di Venetia - Венецијански залив
Јадранско море из 1595.

Источна обала Јадрана
Из фундуса архива Хрватске

Западни Медитеран
(из фундуса Народне библиотеке Србије)

Као и увек, наш Музеј, је и ове године имао занимљиве и поучне поставке. Једва чекамо да видимо чега ће се сетити следеће полугодиште!
Ана Николић VIII/3

Прва изложба даровитих ђака
у Галерији Музеја школе
Ана Николић, Јелена Велес, Маша Марковић, Дана Кесер, Андреј Митрић, ђаци који велики део
свог времена проводе истражујући свет уметности, овом изложбом представљени су као још
један потенцијал наше школе и надамo се, будући велики уметници који су своје прве авантуре
у свету уметности доживели у ОШ“Старина Новак.
алерија Музеја наше школе пружила је својим посетиоцима у минулом периоду прилику да виде изложбе радова професионалних уметника као и
предмете који су у сталној поставци галерије. Вођен идејом
о представљању ђака наше школе који су за свој хоби и будући позив изабрали ликовну уметност, Галерија Музеја
школе одлучила је да приреди изложбу ликовних радова даровитих ђака ОШ „Старина Новак“ која би била само прва
у низу изложби ђака у галерији школског музеја. Иницијатива је у школи широкогрудо подржана и - ево прве изложбе даровитих ђака у Галерији Музеја школе!
У кабинету за ликовну културу, месту наших сустретања
и дружења, редовно планирамо и реализујемо различите
пројекте који оплемењују живот школе. Ђаци вредно раде
на стварању свих декора, сценографија и изложби и тиме
узимају активно учешће у свим школским манифестацијама. По природи ствари ликовни уметник увек остаје иза
свог дела па тако и ови ђаци остају скривени иза слика,
паноа, кулиса и тешко их је пприметити. Често наилазимо
на њихова имена читајући школски сајт или НОВАК. Готово
у сваком броју налази се и списак нагарађених ђака наше
школе на различитим ликовним такмичењима и конкурсима а сад имају и први заједнички наступ, изложбу.
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Ова изложба ликовних радова насталих од почетка
школске године кратак је преглед радова који гледани
заједно поред високе естетске вредности приказују
мноштво различитих приступа изради уметничког дела.
Изложба није тематска већ има за циљ да покаже колико
су различита интересовања наших ђака. У тим делима има
фантастике, портрета, плаката, мртве природе, карикатура... Одабир материјала и сликарских техника такође је
тешко дефинисати, сваки од ових ђака одлично користи
све расположиве материјале и веома радознало приступа
новим могућностима ликовног изражавања. Богатство
различитих ликовних израза као и неговање индивидуализма годинама су поспешивали професори ликовне културе Петар Ђурђевић, Синиша Зековић и Иван
Величковић а ова изложба тек је почетак представљања
наше школе као места на којем се са посебном пажњом
негује и развија ликовно стваралаштво ђака.
Велико хвала нашим ђацима који су за нас приредили
ову изложбу и поздрав до следеће изложбе са новим ђацима. Да. Имамо још даровитих ђака који једва чекају да
се представе на следећој изложби која ће бити одржана
приликом наше посете школама у Румунији следећег месеца.
Иван Величковић,
наставник ликовне културе

Почетак велике акције
за безбедност деце у саобраћају
нашој школи званично је почела општинска акција „На
путу за безбедност деце у саобраћају“ за ђаке првог и друго разреда. Акција је планирана да буде
реализована у свих 17 палилулских основних школа. Тим поводом било је
веома свечано 27.09.2017. у читаоници наше школе где је у присуству
суперхероја (костимираног робота)
одржана обука најмлађих ђака о безбедности у саобраћају. Свечаност часа
увеличао је својим присуством председник ГО Палилула господин Александар Јовичић који је поздравио ђаке
и упутио практичне савете о учешћу у
саобраћају.
Ова акција је део глобалног пројекта
компаније „Тотал“ чији је циљ да се
најмлађа популација образује о безбедности у саобраћају. Наши ђаци су
на забаван и интерактиван начин, уз
помоћ додатног педагога и костиминираног робота, бавили се питањима
безбедности у саобраћају. Њихове реакције говоре да су презадовољни
овим обликом лепо осмишљеног часа.
О овом догађају у нашој школи извештавало је више медијских кућа.
В.В.

У

ОШ “Старина Новак“ изабрана за почетак акције
„На путу за безбедност деце у саобраћају“

МАТЕМАТИЧКИ
КВИЗ

Ученици наше школе учествовали су на традиционалном математичком квизу „Оштар
ум“ у организацији ДМ „Архимедес“. Квиз је био део Архимедесовог дана у оквиру манифестације „Мај = месец математике“. Екипу наше школе чинили су Јаничић Ружица (четврти разред),
Тамбурић Ирина (пети разред), Јовановић Марко (седми разред) и Ђинђић Катарина (осми разред). Квиз је био одлично организован, деца су се забављала, понешто и научила, одговарајући
на занимљиве питалице логичко - математичког типа. Наша екипа је имала и бројне навијаче
који су дошли да их подрже.
В.Т.
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У ХОЛАНДИЈИ НА
УСАВРШАВАЊУ ЕНГЛЕСКОГ
Наши ђаци једини у Србији редовно сваке године одлазе у Холандију
како би што боље савладали енглески језик, а ове године њихов боравак
је трајао од 8. до 13. маја
длазак у Холандију у оквиру
пројекта „Недеља размене“
подразумевао је авионски
лет Air Serbia од Београдског аеродрома „Никола Тесла“ до Дизелдорфа
у Немачкој. Лет је уследио рано ујутру
у 5:35 и завршио се у Дизелдорфу где
је добродошлицу српској групи од три
наставника, 23 ђака и једног ђачког родитеља, на челу са директором школе
– приредио директор холандске школе
Герт са наставницом Лаурин Сакић.
Испред саме школе у Хунсбруку у Холандији приређен је топли дочек од
стране великог броја наставника, ђака
и ђачких родитеља који су одређени за
домаћине наших ђака. У школи се приступило реализацији првог дела планираних активности за понедељак:
презентација српске и холандске
школе и након тога три радионице (историја, географија, економија).
Други дан „Недеље размене“ је по
плану био предвиђен за одлазак у
Лијеж у Белгији. Холандски и српски
ђаци су организовани у групе којима
су додељени задаци проналажења конкретних тачака у историјском центру
Лијежа. Након овог задатка и датог
слободног времена за све ђаке и све
наставнике, организоване су посете
Place de la Cathedrale и Aquarium-museum чиме су обавезе за други дан „Недеље размене“ испуњене. Предвече је
уследио повратак у Хунсбрук и смештање ђака по породицама домаћина.
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Према плану „Недеље размене“ за
трећи дан су у Харлену у Departure to
Neoliet climbing centre предвиђене
спортске активности па су, у складу са
тим, сви ђаци подељени у две велике
групе. Једна група је са наставницима
физичког ангажована на „пењање по
вештачкој стени“ (climbing), док је
друга група добила мапу са задацима
које је требало на стази кроз околни
крај, пун шуме и зеленила, решавати
проналазећи означене тачке на мапи.
На располагању је сем мапе био компас и лупа. Групе су се након испуњења задатака рокирале. Из Харлена
ђаци су се специјалним аутобусом
вратили у Хунзбрук на ручак. Послеподне је у овдашњем спортском
центру организовано рекреативно куглање у куглани њиховог спортског
друштва. Након куглања домаћини су
у ресторану истог спортског центра
приредили вечеру на којој је послужено традиционално холандско јело
од меса.

Четврти дан „Недеље размене“ посвећен је посети Амстердаму. Организованим аутобуским превозом наком
нешто више од три сата вожње, стигло
се до Амстердама. Ђаци су подељени у
групе које су свака засебно добили водиче који су на енглеском језику
објашњавали бурну историју Амстердама. Слободно време је добијено
после разгледања града ради ручка и
предаха. Након тога уследила је посета музеју воштаних фигура Madam
Tussauds у коме су се ђаци и наставници срели очи у очи са славним личностима у природној величини.
У Петак 12. маја 2017. ђаци обе
школе подељени су на 13 група. Свака
група добила је своју тему за састављање рада о компарацији Србије и Холандије по разним сегментима
друштвеног живота. Радови свих група
презентовани су у великој сали
школске читаонице пред свим наставницима и ђацима. Други део обавеза
за овај пети дан „Недеље размене“ састојао се од одласка српских ђака у
замак у Хунзбруку где су подељени у
пет група са задатком пронажења извесних тачака замка уз приложени материјал. После повратка из замка,
увече је приређено диско вече за све
ђаке, на коме се, у једном тренутку, зачуло Ужичко коло а сви српски наставници и ђаци поскакали да играју.
Задиљени Холанђани овим колективним „српским балетом“, нису остали
дужни него су се ухватили у коло па је
настало опште играње како је ко знао
и умео. И уопште није било лоше!

ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ У
МЕЂУНАРОДНОЈ ШКОЛИ
Посета Интернационалној школи у Београду
30. октобра 2017.
Последњи дан „Недеље размене“
протекао је према плану у дружењу
српских ђака са својим домаћинима
који су због првог дана викенда сви
имали нерадни дан па су сви укућани
били на окупу. Растанак са домаћинима је уследио у самој школи где се
скупило мношто наставника, родитеља, ђака. Према обичају, скупу су се
обратили директори најпре српске па
холандске школе. У њиховим обраћањима се могло чути да су изузетно задовољни
реализацијом
„Недеље
размене“ и ове године и да имају жељу
и спремност да се овај вид сарадње настави. Директор Вучинић нагласио је
да „Недеља размене“ представља
најбољи начин да се истински упознају
не само ђаци међусобно него и два народа која живе на два различита и
веома удаљена краја Европе. Директор
Герт је истакао да је сарадња са
српском школом Старина Новак
најуспешнија међународна сарадња у
историји њихове школе, зашта је
добио громогласни аплауз свих присутних, а када се аплауз утишао наставио је да оваква његова оцена није
никакво претеривање и куртуазија већ
резултат темељне еваулације минулих
две године сарадње са српском школом. Улазак у аутобус праћен је сузама
и дугачким поздрављањима не би ли
се украо још који заједнички тренутак.
Велики број уздигнутих руку махао је
аутобусу који је кретао из Хунзбрука.
Призор је био дирљив и топао до те
мере да је у аутобусу био не мали број
наших ђака који су тихо плакали
скоро до Дизелдорфа. У Дизелдорфу
српска група је полетела за Србију и
тачно у 23:00 часа слетела на Београдски аеродром „Никола Тесла“ где су
родитељи знатижељно чекали своју
децу, нестрпљиву да испричају све
утиске којих је било много. „Недеља
размене“ окончана је по други пут на
најлепши могући начин.
В.В.

ченици двојезичног одељења
посетили су часове Интернационалне школе у Београду.
Прва посета у школској години, као и
увек до сада, резервисана је била за
нове чланове билингвалног пројекта,
ђаке одељења 7-1, којима се придружио један број ученика осмог разреда.
Топло нас је дочекала професорка Невена Мариновић и пожелела нам добродошлицу, а ученици су затим у
мањим групама упућени на различите
часове. Овог пута, похађана је настава
следећих предмета: Ликовна уметност, Енглески језик и књижевност за
девети разред, Енглески као други
језик, Енглески језик и њижевност за
седми разред, Дизајн, Енглески језик и
књижевност за осми разред, Математика и Природне науке (Хемија, Физика
и
Биологија).
Како
је
Интернационална школа у другом образовном систему, неки часови су
трајали 80, а неки 50 минута. Нашим
ученицима пружена је прилика да
заједно са матичним ученицима ове
школе учествују у настави наведених
предмета, слушају матерње говорнике
енглеског језика, стекну увид у један
другачији систем школовања и упознају нове другаре. Посебно им се посветила професорка Мариновић, која
је цео час одржала само нашим ученицима. Кроз један занимљив приступ а
уз употребу класичне литературе за
подстицај имагинације, вежбала је са
њима развијање вештине писања и
стварања прича.

У

У другом делу часа, добивши једнако интересантне задатке, ученици
су вежбали говор кроз драмске форме,
дебату и импровизацију. Њен час био
је посећен и од стране директора
школе, господина Анђела Коскинаса
(Angelo Coskinas), који је читао радове
ученика и посматрао њихов процес
писања. Он је потом посетио и остале
часове којима су присуствовали наши
ученици како би видео да ли су се
уклопили и укључили у рад. Директор
Интернационалне школе изразио је
жељу да приликом следеће посете поразговара са нашим ђацима о предностима и разликама ова два система
образовања. Ученици су на крају посете размењивали утиске, препричавали садржаје часова које су посетили
и са усхићењем говорили како једва
чекају наредни одлазак у Интернационалну школу у Београду.

Соња Иванчевић,
Координатор двојезичне наставе

МАТУРАНТИ НА СВОМ
ПОСЛЕДЊЕМ ЧАСУ
ОСМОЉЕТКЕ
Завршетак осмог разреда прослављен је са
оркестром трубача у правом српском
стилу привукавши мноштво
знатижељника који су посматрали овај
весео призор у школском дворишту
озволом директора школе да се позову трубачи последњег дана наставе за матуранте, код матураната је дочекана овацијама и са захвалношћу. Након завршетка наставе, матуранти су у школско
двориште позвали оркестар трубача. За ову прилику примењене су најстроже
мере безбедности које су подразумевале, поред забране боравка осталим ђацима који нису матуранти у школском дворишту, потпуно закључавање капија школског дворишта и потпуну забрану пиротехничких средстава. Певало
се и играло заједно са одељенским старешинама на начин на који, вероватно,
само ђаци у Србији једини на свету прослављају завршетак основне школе.

Д

На самом крају дана уследило је
„ДИСКО ВЕЧЕ“ у малој сали у сутерену
школе, као вид прославе мале матуре
коју матурантима поклања школа. Ангажован је професионални ди џеј са моћним озвучењем. Пили су се сокићи,
играло, певало и трошило оно мало преостале снаге која је после напорног дана
још у траговима преостала.
В.В.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Владимир Петковић изабран је за ђака генерације
2016/17. школске године након низа одличних
резултата на такмичењима, у музичкој школи и,
наравно, са књижицом са свим петицама
Какви су твоји планови
за будућност?
Нисам још сигуран, рано
је још за планове. Могу
само да кажем да сам уписао Математичку гимназију
и да ме занимају природне
науке.

Колико рада и труда је потребно за
овакав успех?
За овакав успех није потребно много
труда. Потпуна посвећеност часу и
мало свакодневног рада код куће потпуно су довољни да би неко био одличан ученик или ученик генерације.
Поред тога што сам учествовао на
бројним такмичењима и постизао
добре резултате, имао сам сасвим довољно времена да сваки дан тренирам
кошарку, свирам клавир и излазим напоље са друштвом.
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По чему ћеш памтити дане проведене у
школи „Старина Новак”?
Дане проведене у овој школи памтићу по
сјајним наставницима, по данима испуњеним
срећом и безбрижношћу, по пријатељствима која
ће трајати заувек. То ми је било најлепших осам
година живота и све бих дао за још једну такву
школу.
М.М.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
СИНИША МАЛИ ГОСТ РАДИЈА НОВАК
Једини ђачки радио у историји српске просвете
показао je колико је порастао - до снаге да мајсторски
сачини интервју са првим човеком главног града
петак 27.10.2017. године
имали смо задовољство да
нас посети, и као градоначелник и као бивши ученик наше школе,
господин Синиша Мали. Два сата дружења са градоначелником нам је било
довољно да се срдачно поздравимо са
њим, обиђемо холове школе и понеку
учионицу, да му кажемо шта то нашу
школу чини другачијом у поређењу са
осталим основним школама у Србији
... и ево нас већ на школском радију
Радију НОВАК, електронском гласилу
наше школе, за нас моћном медију
пред којим је, чини нам се, и градоначелник мали.

У

Вешти сарадници нашег радија и
креатори много минута нашег радио
програма Миона Копривица и Сава
Павловић, ученици наше школе, су
били ту и били су спремни да ураде
интервју са градоначелником. Вешто
вођен интервју и много правих питања
за градоначелника (Да ли се сећате
вашег наставника математике? Да ли
сте за увођење ђачких униформи?
Шта град планира да уради за ђаке?...)
као и заинтересованост и спремност
госта да одговара на њих учинили су
да овај део дружења са њим, по његовим речима, буде нешто најлепше што
му се догодило у скорије време. На
кратка и концизна питања наших новинара, градоначелник је одговарао целим пасусима
реченица и користио
своје право да и он
нама постави понеко питање.

Интервју је приведен крају, градоначелник господин Синиша Мали је отишао видно задовољан и узбуђен
евоцираним успоменама на школске
дане. У малом студију ђачког радија
остали су не мање срећни новинари,
поносни на вешто обављен посао, а у
архиви радио записа читавих 25 минута врло квалитетног радио програма!
Василије Савић
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ПЕТИ
ПРОЛЕЋНИ
КАРНЕВАЛ
Спектакл 300 костимираних ђака ОШ“Старина Новак“
Дефиле од школе до Ташмајданског парка
Анимација деце и програм представљања костимираних одељења
ИСПРЕД РЕСТОРАНА „ШАНСА“
аша школа је постала препознатљива по необично
лепом начину да се поздраве будући прваци – Пролећном
карневалу. Ове године карневал је
одржан у суботу 20. маја, а поводом
првог јубилеја карневала, пола деценије постојања, РТС је снимио кратку
репортажу са самог карневала која је
у више наврата била емотивана у информативним емисијама РТС-а.
Карневал је почео постројавањем
костимираних одељења у школском
дворишту, где се у пуној снази могла
видети лепота дечијих костима који су
марљиво израђивани протеклих недеља. Након тога су сва одељења са
својим транспарентима кренула у дефиле ка Ташу чинећи шарену и веселу
поворку која је на свом путу измамљивала осмехе свима на кога је наишла.
У Ташмајданском парку, код ресторана „Шанса“, чекала је импровизована бина са озвучењем из кога су се
ориле дечије песме које никога нису
остављале равнодушним. Директор
школе је пригодним речима прогласио „Пети пролећни карневал“ отвореним и представљање маски по
одељењима могло је да почне. Веселе
уигране тачке употпуниле су шарене
боје костима, а публика није могла да
престане са фотографисањем овог
лепог призора. Све време програм су
водили аниматори САРС-а поспешујући сву присутну децу да се укључе
у певање и играње. Најмлађим посматрачима поклањани су цветићи
које су ђаци неколико недеља раније
стрпљиво правили од украсног папира
и доступног материјала.

Н
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Након представљања свих одељења, кренуло се у колективни дефиле до
цркве Светог Марка и назад до школе чиме је карневал био окончан.
В.В.

ПРОГРАМ УЧЕЊА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА У
ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

У школској 2017/18. години, по први пут у школи ,,Старина Новак'', почео је са
реализацијом програм бесплатног учења кинеског језика и упознавања са
одликама културе и традиције кинеског народа
асови кинеског језика и културе држе се свим заинтересованим ученицима од првог
до осмог разреда. Наставу изводе наставнице које су и матерње говорнице
кинеског језика. Ученици наше школе
показали су велико интересовање за
похађање овог програма и изузетно
велики број деце свих разреда редовно
долази на часове кинеског. Садржај и
програм наставе презентован је заинтересованим ученицима и њиховим
родитељима у мају претходне школске
године. Уџбеници и материјал који се
користи у реализацији овог програма
уводи ученике у основе кинеског
језика, почевши од гласова који га
чине, преко акцената до самог кинеског писма, а све пропраћено илустрованим дијалозима за прве реченице на
кинеском.

Ч

Кинеска култура представља се кроз
географију Кине, са посебним освртом на веће градове и најзначајније
знаменитости, затим фестивале, уметност, сличности и различитости националних мањина које живе у Кини,
исхрану и одевање. У саму наставу
укључено је и учење традиционалних
кинеских вештина, као што је сликање
мастилом, калиграфија у којој се користи бамбусово перо, прављење традиционалног кинеског накита и
уметност сечења папира, што све чини
практични део овог програма. Исто
тако, на часовима кинеског ученици
уче да плешу и певају традиционалне
кинеске плесове и песме, али и оне
модерне, укључујући кинески реп. Дечије игре, попут кинеског фудбала, такође се демонстрирају ученицима.
Ученици ће добити прилику да и
сами искусе неке од фестивалских ритуала, као што је пролећна чајанка, а
за најбоље ученичке ликовне радове
биће приређена посебна изложба у
другом полугодишту. Након друге године учења, ученици ће моћи да полажу испит из кинеског језика и
добију светски признате сертификате.
Наши ученици су успоставили сјајан
однос са наставницама кинеског
језика, које су веома задовољне њиховим досадашњим напретком, залага-

њем и резултатима, као и атмосфером
на часовима и ентузијазмом којим
ђаци приступају учењу. Ђаци су такође
веома задовољним енергијом и методама наставница из Кине.
Настава кинеског језика као и сви
уџбеници и други наставни материјал
поклон су Владе Народне републике
Кине српским ученицима.
Соња Иванчевић, координатор
увођења наставе кинеског језика
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ШАХОВСКА СЕКЦИЈА УЧЕНИКА
ОШ“СТАРИНА НОВАК“
ШАХОВСКИ КЛУБ „ДЕЛФИН“, БЕОГРАД
У нашој школи се већ трећу
школску годину узастопно у
просторијама школске
библиотеке, са бројним
полазницима, ученицима
млађих и старијих разреда,
изводе спортске активности,
систематски и плански, као
што приличи свим
активностима у нашој школи
ове школске 2017/2018. године наша школа је заједно
са шаховским клубом „Делфин“ из Београда, организовала бесплатну школу шаха. Формирана је
шаховска секција чији су чланови сви
заинтересовани ученици наше школе,
од оних најмлађих до најстаријих. Полазници школе су разврстани у категорије, а припадност категорији
одређују узраст и постигнити ниво
шаховског знања. Најнижој групи припадају полазници на основној шаховској обуци и чине их ученици првог
разреда. Следе полазници средњег
курса, углавном ученици другог разреда. И, на крају, ученици вишег
курса, од трећег разреда па навише.
Тренутно имамо 71 активаног члана
школске шаховске секције. Успешнији
полазници секције се укључују и у
клупске активности школе шаха „Делфин“ па знања и вештине из области
шаха стичу и ван наше школе.
У тачно одређеном термину понедељком и средом, тимови ученика
млађег и старијег узраста, чекају свог
ривала у категорији и после напорне
утакмице проглашавају победника.
Често буде напето и неизвесно до
краја меча, успех у финишу понекад
зна да одреди само један, добар или
лош потез. Обично побеђују они ђаци
који су дисциплинованији, заинтересованији и упорнији, они који дуже
вежбају и наравно они који пажљивије
слушају тренера, шаховског мајстора
Марка Голубовића. А то све није лако!
Треба тренирати!

И
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У претходном периоду рада шаховске секције наши ученици су постигли
сјајне
резултате
на
општинским и градским такмичењима
ученика основних школа. Освојили
смо значајан број првих, других и трећих места. Тренутно се спремамо да
такве успехе поновимо. У децембру
ћемо после, селекционог школског
такмичења, отићи на општинско такмичење.
Позивамо вас да и ви постанете део
нашег шаховског тима. Када смо питали инструктора шаха Марка који је
то основни критеријум да нам се придружите, Марко је јасно рекао: “...прихватљиво понашање и добра воља, о
школском успеху да и не говоримо...“
В.С.

Посрб
љ

Фул – пуно

ети се
Лајковати – свид

ивањ

Да је српски језик довољно богат да на њему
пишемо најлепше приче и песме, научне радове и
да изразимо све што пожелимо, и то у свим
областима људског живота, већ је много пута
потврђено. Ипак, у реченице ученика Основне
школе „Старина Новак“ често се ушуњају и речи
из енглеског језика, и то на местима где не би
морале да стоје. Један од разлога је сигурно и тај
што се настава у нашој школи одвија и на
српском и на енглеском језику.
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Да ли морамо у свом говору да користимо речи из
енглеског језика? Не, не морамо.
Да ли бисмо јасно могли да кажемо све што хоћемо и без
ових речи? Наравно да бисмо могли.
Да ли нам је овако занимљивије и забавније? Да, свакако.
Зато, немојте да нас „џаџујете“!
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Сакупљачи народног блага:
Синиша Благојевић 8/2,
Марко Јовановић 8/2,
Јован Видановић 8/2,
Димитрије Алексић 8/2
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Краљевски фестивал
Трећаци задивили
позоришни свет
а „32. Фестивалу позоришних игара деце и младих Београда“ представник наше
школе, а уједно и представник општинске организације „Пријатељи
деце београдске општине Палилула“
била је Драмска група 3/3 са својим
учитељем Стефаном Димитријевићем.
Такмичење се одржало у уторак,
23.5.2017. године у Центру за културу
и образовање Раковица.

Н

Сценски наступ „Драмске групе 3/3“
са представом „Краљевски фестивал“
прошао је запажено и оцењен веома
високо. Група је освојила одлично 2.
место на градском нивоу. Такође, додатне награде су биле и за: костиме,
драмског педагога и улогу Саветника
Злоћка.

Краљевски фестивал
позоришна представа за предшколце
У четвртак, 20.04.2017. у библиотеци школе одржана је позоришна представа за предшколце „Краљевски фестивал“.
Трећаци су приказали изванредну позоришну представу. Имали су раскошну сцену балске дворане и дивне костиме. Глумци су
увежбано и са уживањем одиграли своје улоге. Текст је био занимљив и духовит. Публика је била опчињена. Иако је представа
трајала колико један школски час, нико није показао умор. Извођачи су на крају награђени громким аплаузом.
Једна девојчица предшколац је при одласку питала одушевљено хоће ли и они тако да глуме кад пођу у школу. Када је добила
потврдан одговор, отишла је сва озарена.
С.Д.
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Разговор родитеља,
предшколаца и учитеља
озоришна представа КРАЉЕВСКИ ФЕСТИВАЛ за будуће
прваке одржана је 20.04.2017.
године. Док су будући прваци гледали
приредбу, родитељи су били у једној од
учионица. Учитељица Љиља је родитељима омогућила да одговори на њихова
питања и каже неке корисне савете.
Рекла је да је полазак детета у школу,
сам по себи незабораван догађај, да у суштини није лак и упоредила га са послом одраслих. Објаснила је да школске
обавезе подразумевају следеће:
- дете треба да се труди да ПРИХВАТИ
другу децу;
- треба да се потруди да БУДЕ ПРИХВАЋЕНО;
- треба да ПРИХВАТИ своје ђачке ОБАВЕЗЕ.

Однос родитеља и детета би требало да буде нежан. Нежан родитељ
оствари пријатан однос са дететом
кроз додир, пажњу и међусобну посвећеност. Та блискост ствара поверење и осећај сигурности који му је
неопходан за емотивно и социјално
сазревање. Све то је основ за осамостаљивање детета. Самостално дете
има мотив и покретач ка успеху.
ДЕТЕ ТРЕБА ДА ДОЖИВЉАВА
ШКОЛУ КАО СВОЈ ПРОСТОР У
КОМЕ ЋЕ ДА МУ БУДЕ ЛЕПО!
Међусобна сарадња и поштовање
породице и школе, неопходна је за
развој деце уопште. Посебна награда
је, осећај задовољства због заједничког успеха, трајна пријатељства и
лепе успомене.

2. У школи се очекује да се дете САМО
ОБЛАЧИ,СРЕЂУЈЕ СВОЈЕ СТВАРИ И
БРИНЕ О ЊИМА. У вези са тим је
објашњено колико су радње, попут везивања пертли и друге свакодневне практичне активности, важне за развој
функционалног мишљење и општи развој детета. Зато је неопходно да дете усвоји све свакодневне, практичне радње;

3. Дете, у просеку, МОЖЕ САМО ДЕСЕТАК МИНУТА, КОНТИНУИРАНО,
ДА ИМА АКТИВНУ ПАЖЊУ. У складу
са тим, треба бирати време и начин да
му се каже, оно што треба да научи;
4. У школи, и у односу на оно што
родитељ тражи, ДЕТЕ ТРЕБА ДА
УРАДИ УПРАВО ОНАКО КАКО СЕ ОД
ЊЕГА ТРАЖИ.
Љ.М.

П

Родитељи су питали како могу да
сагледају колико су деца спремна да
прихвате школске обавезе. Речено им
је следеће:
1. Навика да се ЛЕГНЕ И УСТАНЕ У
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ је много важна,
због тога што су наспавана деца одморна, смирена и способна за боравак
у школи, рад и игру;

ченици петог разреда, заједно са
својом наставницом српског језика и
књижевности Наташом Мугошом,
посетили су 29.11.2017. Фестивал књижевности и
илустрације за децу „Крокодокодил“ и учествовали у радионици „Заједно на путу“. Иначе, тема
овогодишњег фестивала су ПУТОВАЊА.
Наши ђаци слушали су о оним мало другачијим путовањима, која нису ни брижљиво планирана, ни много жељена, ни безбедна... Слушали
су о путовањима деце миграната. Имали су безброј питања...
Н.М.

У

ЂАЦИ ВОЛЕ КРОКОДИЛА

363

Социјализација деце
методом комбиновањем
одељења у петом и
седмом разреду

Слађана Луковић,
школски психолог

Комбиновање одељења је прилика за излажење из зоне комфора што је
предуслов развоја (социјалног, интелектуалног, емоционалног)
ити део одељења или групе
обезбеђује задовољавање потребе за припадањем. Дете
припада породици, а затим групи
вршњака из школе, најчешће из истог
одељења. На основу припадности
овим групама развија свој идентитет и
временом се идентификује са групом.
Развој тече и захтева одвајање, сепарацију од родитеља, породице, група
којима припадамо. Сепарација је
болан процес, али је развојно нужан.
Комбиновање одељења може подсећати у психолошком смислу на сепарацију од једне групе у којој је
појединац имао своје место. Оно што
је такође важно јесте да тоталне сепарације нема, односно да је то процес
трансформације, јер ми и даље
остајемо на неки начин у контакту са
онима са којима смо били. У овом случају, не остајемо у истом одељењу, али
остајемо у истој школи.
Комбиновање одељења може бити
стресор за ученике, чије ефекте можемо посматрати као еустрес, односно позитиван стрес. Свака криза има
позитиван потенцијал за развој, односно може се посматрати и као шанса
или изазов за развој. Фрустрација, односно постављање захтева за прилагођавањем новим околностима, вуче
развој напред у зону наредног развоја.
Комбиновање одељења је прилика за
излажење из зоне комфора што је
предуслов развоја (социјалног, интелектуалног, емоционалног).
Ученик у оквиру одељења углавном
има неко своје место које често постане етикета, нпр. неко је добар/лош
ђак, жртва/насилник и сл. Комбиновањем одељења сваки ученик добија
шансу за промену улоге и за добијање
новог места у групи, односно шансу за
промену ове етикете.

Б
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Комбиновањем се постиже и разбијање етикете одељења која се преноси на појединца (нпр. они су
немогући, паметни и сл.)
Такође, комбиновање одељења је
прилика за разбијање клика унутар
одељења. У сваком одељењу временом
се оформе мале групе, дијаде, тријаде
које имају своја правила по којима
функционишу. Некада у таквим групама, кликама, не буду задовољни сви
појединци. Излажењем из њих, свако
добија шансу у новом одељењу.
Ученик добија и шансу да испроба
своје компетенције, способности, вештине и знања у новом окружењу. То је
прилика за стицање увида о себи и за
упознавање себе: какав/а сам ја без
подршке групе, одељења. Ово је прилика и за ново учење у контексту о
себи, другима и међусобним односима. Ученик добија прилику за децентрацију од сопствене позиције (и у
оном одељењу постоји неко ко је бољи
или лошији од мене, или као ја) што је
такође корак ка зрелости. На овај
начин ученик јача личне капацитете.
Такође, успоставља један нови идентитет, шири своју персону и мења слику
о себи одговарајући на питање “Ко сам
ја?” (тамо сам био/ла једно, сад сам
друго).

Комбиновањем одељења ученици
разбијају своје стереотипе и предрасуде о другима. Често се у школи између одељења створи такмичарска
клима, и онда се други посматрају као
„они други тамо“. Стереотипи нам
иначе помажу да упростимо слику
света како бисмо лакше функционисали. Ипак, потребно је редефинисати
своје стереотипе, а нарочито предрасуде о другима. Када се у новом одељењу сретну са ученицима из других
одељења, добијају прилику за то, да се
размене са њима и да кроз лично искуство редефинишу своје представе
које су имали.

Слађана Лукови
износи

Комбиновањем одељења ученици
имају прилику да стекну увид и о припадности широј заједници. Школа је
једна заједница, систем, а одељења су
подсистеми и могу бити затворени у
себе и функционисати изоловано. Ученици добијају прилику да изађу из тог
уског оквира и угледају шири систем
ком припадају. Значајно је отићи у
другу средину.
Ученици у новим одељењима имају
шансу за размену са ширим кругом
вршњака. Шире своју социјалну
мрежу. Долазећи у контакт са другима
развијају и нова интересовања као и
идеје за хоби или чак и професионалну
оријентацију. Такође, ученици се генерацијски друже, у сваком одељењу
имају неког свог. На тај начин смањује
се и ривалитет међу одељењима.
Развија се и спремност за новине и
промене, јер живот је стално у промени. Развија се и толеранција на неизвесност и на различитост. Већ
завршетком основне школе биће у ситуацији адаптације на нови круг
вршњака и на нови систем у средњој
школи. Када већ једном прођу кроз искуство прилагођавања новом одељењу
у основној школи, то им може бити
подршка за свако наредно прилагођавање (имају лично искуство да кад су
могли то онда, моћи ће и ово сада).

О ЊИМА ЋЕ СЕ ТЕК ПРИЧАТИ
складу са латинском изреком “Mens sana in corpore sano” (“У здравом телу здрав дух”), наша школа сугерише и подржава бављење
спортом у свим његовим облицима. У данашње време када убрзан
темпо живота, нездрава храна и лоше животне навике узрокују болести тела,
а последично и духа, мора се посебно обратити пажња на то да се млади
људи усмеравају на спорт и физичку културу. У том смислу, ми се као школа
можемо похвалити да се изузетно велики број наших ђака бави спортом,
како рекреативно, тако и професионално. Међу тим дивним, младим спортистима истиче се свакако и Маша Марковић, ученица седмог разреда, која
већ годинама уназад остварује фантастичне резултате у различитим борилачким вештинама. У свет спорта закорачила је тренирајући савате
бокс. Показујући таленат, упорност
и усредсређеност, Маша је напредовала ка врху и освојила многе медаље - постала је четворострука
шампионка Београда, репрезентативка и вицешампионка Балкана у
савате боксу. У међувремену, почела
је да се бави и кик боксом. Вештине
стечене у једној дисциплини успела
је да пренесе у другу и убрзо постала
и вишеструка шампионка Београда и државна вицешампионка у кик боксу.
Већ другу годину за редом званично је проглашена за најбољу пионирку у
кик боксу! Важно је истаћи да је поред ових фантастичних успеха, Маша
један од најбољих ученика своје генерације, посебно талентована за сликарство и језике, и да своје напорне тренинге успева да усклади са свим
школским обавезама. Подржавамо Машу и све младе таленте и честитамо
на свим досадашњим успесима!
С.И.

У

ић на “Летњем припремном саветовању”
и рад о комбиновању одељења
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ТАЈНИ СПОНЗОР И КАКО ГА ПРЕПОЗНАТИ
Прва од шест књига библиотеке „Новакова руковет“ под називо
м
„Старина Новак историјска личност и епски јунак“ наставника истори
је
Милоша Пекића, објављена је као НОВАК ДОДАТАК у НОВАКУ број
9.
Иако је САНУ 1988. објавила зборник научних радова о Старини Новак
у,
Пекићева књига је, ипак и не баш на част свеколикој српској култур
и,
тек прва права књига која се на научно-популаран начин бави ликом
Старине Новак. Остаће уписано да је прву књигу о Старини Новак
у
објавила наша школа а написао је наш наставник историје. Зато не
треба
да чуди што је постала заштитни знак ОШ „Старина Новак“. Али,
њено
објављивање је само део изненађења које је изазвано. Свима је
у очи
упала изузетно богата опрема књиге у пуном колору на масном кунздр
ук
папиру, тврдих корица. Нема сумње да се на опремању књиге није
жалило. И, наравно, наслућује се тајна у неизбежном питању:
Како су обезбеђена средства да се објави тако богато опремњена
књига?
Ову тајну зна само неколицина из ужег круга запослених школе који
су радили на припреми издавања књиге јер су се потрудили да испуне
изричиту жељу спонзора књиге да се за његово име не сазна у јавнос
ти.
Ктитор књиге је један од родитеља наших ђака и изричито је захтев
ао да
се његово име не помиње у јавности вероватно због племените жеље
да
сва заслуга за грандиозан подухват издавања књиге припадне школи
.
Школа је на томе захвална али део заслуге припада и нашем спонзо
ру
који је, знао он то или не, заједно са школом ушао у историју. Због
тога
се уредник библиотеке „Новакова руковет“ досетио, а сарадници
прихватили како да се жеља спонзора о анонимности доследно испуни
, а да
се ипак осигура да доброчинство нашег спонзора не падне у забора
в
како то код Срба обично бива. Замисао је била да се створи довољ
но
јасан траг којим би се омогућило откривање идентитета спонзора
али
не било кад већ онда када то он сам одлучи чиме би, заправо, била
избегнута свака врста преваре. Решење се наметнуло само по себи.
На
страни 12 у спонзорисаној књизи налази се репродукција уметн
ичке
слике „Старина Новак“ нашег наставника Синише Зековића, која се
као
велика драгоценост чува у Музеју школе. Оригинал ове слике је
искоришћен да се уради њена верна репродукција на платну као једина
репродукција на платну ове слике која је икада урађена. Репродукциј
а је
на свечан начин уручена као поклон школе спонзору књиге на чему
је
био искрено захвалан. На тај начин школа се потрудила не само
да на
симболичан начин изрази захвалност свом добротвору него и да, можд
а
нисте знали, остави траг о његовом идентитету. Сви који сазнају
ко је
власник једине репродукције на платну уметничке слике „Стари
на
Новак“ открили су чијом заслугом је Пекићева књига овако луксиз
но
опремњена. Радознали и знатижељни, изволите у потрагу!
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Недоумице просветарске
Господину Управитељу Државне Гимназије у Панчеву
На Вашу доставку под резерв. бројем 2 и 3, част ми је
дати следећу изјаву.
Обе ове родитељске тужбе, распрострањене су појаве
оног менталитета, који, код родитеља ученика ове
гимназије, изгледа, влада: да без скрупула из скепсе
према молиоцу своје деце, дижу, исувише често свој
глас против наставника, оптерећених исувише, својим
пословима и бригама.
Обе ове тужбе могле су доћи само од ученица, онако
пропуштених и слабо васпитаних, због ратног времена, у течајевима задњих година.
Позната је ствар колико је морал, цинизам и брутална
неваспитаност ђака, у задње доба, задавала бриге наставницима. Зна се, да школе у целој земљи, преживљавају кризу, и да је родитељска наклоност према деци, а
против наставника, у задње доба, довела до безизлазне
ситуације. Док наставници под најтежим околностима врше своју тешку дужност, дотле родитељи
пишу, како се баш у овој гимназији, често догађа, анонимна писма и тужбе против оних наставника, који
својом строгошћу хоће да прекину ово „поратно“
стање школа.
Карактеристично је да је оптужба уперена против
два члана професорског колегија, против којих се,
добри ђаци, никада још пожалили нису.
А да се даље упуштам у оправдано ограђивање од
оваквих жаљења изјављујем:
Г.Светислав Пандуров, по записнику жали се на мене,
јер му кћер „стално грдим пред разредом“.
Мој одговор: не грдим је, него је упућујем на оно, што,
засад, не показује, учтиво, културно понашање.
Пред разредом, у педагошке сврхе, ја сам јој често говорио, увек када сам критиковао писмене радње из
српског језика „Ви немате књижевне образованости,
пишете неписмено, не читате у опште ништа, знате
само оно што набубате, па и онда, врло мало.“ То ми
је била дужност, јер настава није хладно оцењивање
ђака, особито не књижевна настава, него искрено општење са ђаком. Никада моја упутства нису била
увредљива. Она се никада, против њих оградила није,
све досад, кад је видела да ће имати рђаву оцену у
овом тромесечју.
Лаж је да сам је питао „из какве је куће, кад је тако
неинтелигентна“?
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Она је, и крај свих мојих опомена, да је „шапутање“
недостојна ствар за ученика VIII.р.- као и лаж – покушала да преваром из књиге помогне своју другу,
која је била неспремна. То је учинила дрско пред
мојим очима, у првој (...). Када сам јој револтиран
рекао да треба да се стиди тог покушаја, јер то
повлачи кроз цео живот тежњу да се обмане, избегне,
слаже, и питао је – „Какви су то бичаји, где их је
научила, та ваљда у вашој кући нико не учи на
овакво што?“.- и то тек после дрског држања, и гримаса, она ми је на очиглед разреда правила. Записавши је у дневник морао сам и даље да пратим
израз њеног лица, који је био апсолутно неиздржљив
и сраман.
Лаж је, да сам јој рекао „да сумњам у њене остале
оцене“?
То је извртање мојих речи.
Рекао сам јој, када ми је рекла „да ће само из мог
предмета имати рђаву оцену“, а из осталих „добру“
– да у то сумњам. И заиста, она из осталих предмета нема оцене „добре“, него „довољне“.
У целој овој тужби је узрок „брутална пакост“ –
једног некултурног, сељачког детета, које није добро
васпитано.

ПРИЈАВЕ ЂАЧКИХ РОДИТЕЉА
ПРОТИВ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Мало је познато да је један од највећих српских књижевника био професор
гимазије у Панчеву у периоду од јесени 1921. до лета 1922. Предавао је српски
језик, историју и земљопис, и гимнастику. Његов опис наставничких мука
као да је сачињен у данашњем времену. У „Изјави управитељу Државне
гимназије у Панчеву“ коју је Црњански писао својеручно, јасно се види његов
став о ђацима, њиховим родитељима и наставничком позиву.

Случај Христићеве је следећи:
Ја сам све до неки дан увек хвалио ту ученицу VIII.
разреда. То доказује оцена, коју сам јој у I. дао: 5.
После сам приметио да је то девојка, која обмањује,
ако може чак и преписује туђ рад, и нарочито, баш
од остале господе упозорен, приметио да је не само
нехатна, него и лукава. Не ради него се претвара да
ради. На часу стално излази (ми не смемо девојке запитати куда излазе!) И она (као и остале ученице
VIII. разреда, изузев Главонићеве) вечито прави гримасе. Неиздржљива лица која фиксирају професора,
а кад их казни понашају се дрско, само девојке без образовања. У разредном већу, међу наставницима
била је стална тужба против ње.
VIII би разред могао посведочити колико сам је опомињао.

Одвраћала је све са гримасама. Када сам је, по други
пут, ухватио да нешто црта, смејући се, иза леђа
ученице Беле и позвао да ми папир преда, она ми је
то одбила дрским држањем и слегањем рамена. Требало је видети ту девојку у том часу, па да се види
како стоји васпитање после рата.
Лаж је да сам јој рекао да ћу је гонити на матури.
Рекао сам „да ће зло проћи мада је интелигентна, јер
не учи“. Апсолутно је било немогуће криво разумети
моје речи.
Њена тужба је само обмана и жеља интриге, са познатим ознакама маловарошких сплетака.
Не признајем тако ни трунке неке кривице, напротив,обраћам пажњу г.Директора на сличне, све
чешће, појаве, које могу, све више, отежати и тако
већ тежак положај васпитача, у овом крају, где је
толико опаких, заосталих од мађарских школа и аустријске културе и „отпадака“. Стоји за извесне,
можда добронамерне, али лаковерне родитеље, (...),
хоће да значе: право и контролу школа.
Панчево.
15.III. 1922.
учтив
Милош Црњански
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