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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.

Влада Вучинић,
директор школе
Наш лист има велике слатке муке да извести о свим значајним догађајима који се десе између два броја „Новака“. Ипак, ентузијазам редакције листа не спљашњава јер се непрекидно храни неисцрпном
енергијом ђака наше школе. Лист школе је моћно средство које уједињује
наше ђаке и наше наставнике на најприроднији и најплодоноснији
начин. Може се слободно рећи да је лист школе добар пример функционалног учења.
МАТУРАНТИ ОШ “СТАРИНА НОВАК“ НАЈБОЉИ НА ПАЛИЛУЛИ
Прошла школска година окончана је поновним успехом матураната
који су међу 18 палилулских школа били најбољи на матури, односно,
освојили су највише бодова, и на самом завршном тесту, и на оценама
у току школовања. Успех постаје већи када се узме у обзир да су високе
оцене, добијене у настави током осам година, у потпуној корелацији са
највећим бројем освојених бодова на самом тесту. То значи да је висока
просечна оцена осмака потврђена, као реална, високим бројем освојених
бодова на тестовима. Такође, не чуди ни што је на крају минуле
школске године додељено чак 16 Плакета савесног ђака, оригиналне награде директора школе савесним ђацима који се истакну у току једног
од два четворогодишња циклуса основног бразовања. Ова врста награде
додељује се једино у ОШ “Старина Новак“ у целој Србији.
И ОВЕ ГОДИНЕ БРОЈАН УПИС ПРВАКА
Школаска 2018/19. година почела је са четири одељења првака, као и
прошле године. Ово је знак да су предшколци, који су посећивали многобројне активности које је ОШ“Старина Новак“ за њих организовала,
стекли добар утисак о школи. Наставља се пракса и уписа знатног
броја ђака осталих разреда који, због различитих разлога, долазе у нашу
школу из других основних школа. Резултат овако великог интересовања
за нашу школу је повећање броја одељења као и укупног броја ђака школе
који је на самом почетку школске године износио 634. Садржаји који се
у нашој школи реализују дужи низ година, а не могу се добити у другим
школама, свакако је привукло тако много ђака. Да подсетимо: наша
школа обезбеђује бесплатно клизање, бесплатно пливање, бесплатну
школу шаха, бесплатно учење кинеског језика, бесплатну двојезичну наставу на енглеском и српском језику, могућност учешћа у школској
радио станици и школском листу, могућност учешћа у ђачкој размени
са холандским ђацима или румунским школама, али и одласка у ИС
Петница. Креда и зелена табла су одавно потпуно укинути, а уведене
су интерактивне паметне табле којих ове школске године има 15.
БОГАТА МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ ОШ “СТАРИНА НОВАК“
Наша школа је после пет година сарадње и једне године паузе, обновила реализацију пројекта „Старина Новак – Баба Новак“ са по једном
школом из Блажа и Клужа, али проширила и са једном школом из Темишвара, овог пута српском школом „Доситеј Обрадовић“. У минулој
школској години, наша школа је била домаћин првом импресивном окупљању српчади дијаспоре под називом Свесрпски дечији сабор. У октобру
је реализована седма Недеља размене са холандском школом Sin Jancollage из градића Хунзбрука. У оквиру манифестације Радост Европе наша
школа је угостила децу из, чак, три европске земље међу којима је била
и Црна Гора од које је стигла топла мејл порука чим су стигли кући.
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ЗАВРШЕН ЈЕ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ
СПОМЕНИКА СТАРИНИ НОВАКУ
Академски сликар проф. др Здравко Јоксимовић израдио је, по наруџбини ОШ “Старина Новак“, гипсану фигуру Старине
Новака која је изложена у Галерији Музеја
школе. Као део овог идејног пројекта, архитекта је израдио пројекције споменика у
простору где се планира постављање, у паркић на раскрсници улица Старине Новака и
Цвијићеве. О свему овоме је било речи 27. септембра 2018. у Дому омладине Београда где
је одржана друга трибина о лику и делу Старине Новака на којој је донесена гипсама фигура Старине Новака и представљена
јавности. О трибини је извештавао „Студио
Б“ у својим информативним емисијама. .

НАШИ ПРВАЦИ
најрадоснији дан у школској години
а дочек деведесет седме генерације првака сви су се у школи
напорно и савесно припремали. Ови напори никоме не падају
тешко јер чине неописиво задовољство
просветним радницима. Школску
2018/19. годину започело је 92 првака
ОШ “Старина Новак“. За већину њих
наша школа није била непозната јер су
били редовни на радионицама и догађајима које је ОШ “Старина Новак“
спроводила за предшколце у минулој
школској години.

З

Много света се првог радног дана нове школске године скупило у дворишту ОШ “Старина Новак“. Међу
њима тискали су се и на прстићима провиривали дечаци
и девојчице који су бројали последње тренутке предшколског живота. Свако је именом и презименом прозван, да сви чују ко постаје ђак првак, и свако је добио
аплауз за ово важно унапређење у животу. Прозивале су
их учитељице, свака своје ђаке, да би их по први пут сакупиле као одељење. Сваки прозвани првак добио је на
поклон капу са грбом школе чиме је симболично означен тренутак његовог превођења од предшколца у
првака. Свако од четири новоформирана одељења имало
је капе са својом бојом, па се по једној од четири дугине
боје капа могло разазнати ко је у ком одељењу. Као пилићи разнобојних птица ушли су у школу и постали
ђаци. Наши прваци.
В.В.
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ЧЕТВРТА ГОДИНА
„НЕДЕЉЕ РАЗМЕНЕ“
У ОШ “СТАРИНА
НОВАК“
Холанђанчићи и Српчићи на
истом задатку
Седма недеља пројекта српске
и холандске школе према
обостраном мишљењу
најуспешнија до сада недеља
размене
периоду од 8. до 13. октобра
2018. реализована је седма
недеља размене холандских и
српских ђака. Програм активности је
саставни део активности пројекта
двојезичне наставе која се у нашој
школи спроводи од 2006. године. Ово
је део двојезичне наставе који и холандски и српски ђаци ишчекују са посебним
нестрпљењем.
Као
и
предходних година предвиђен је велики број наставних и ваннаставних
активности које ће све бити реализоване искључиво на енглеском језику.
Досадашње искуство „Недеље размене“, без обзира да ли је реализовано
у Холандији или Србији“, показало је
изванредне резултате кој су након година успешног спровођења, видљивији
него пре четири године када се са холандско-српским партнерством на
нивоу школа, отпочело.
План „Недеље размене“ по данима,
као и сваке године, изузетно је био
садржајан али реализован са потпуним успехом што је потврда да искуство минулих година даје добар плод.

У

В.В.
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VISITING ISB
t was a snowy midday when my
class set off to visit The International School of Belgrade. We took
a bus to get there and then a 15-minute
walk was ahead of us. Before we got
there, I expected it to be huge and made
out of marble and that children would
wear uniforms or expensive suits. I was
surprised to see that the school is approximately the same size as my school
and the students are dressed like us. Besides, it is perfectly clean and has a high
level of security, as I expected.
When we entered the school the first
thing that I noticed were the lockers for
the students to put their belongings in.
Even though the classrooms are small,
they are nicely decorated with colorful
chairs and wooden desks. On the walls
there are posters with words written in
'crazy' fonts.
The teacher who greeted us was extremely nice and polite. I got Science as
my first class and English as my latter.
When we entered the classroom, we
were greeted by the students and the
teacher. Since my friends and I were a
bit shy, I sat at the table with two boys
and one of my classmates. I learned that
one of the boys was from South Korea
and the other from America. When the
class started, the teacher told us that we
would be learning about the light and its
manifestations in different situations.
First, we talked about colors and how
they display on our computer screens.
Pictures on our computers are actually
made out of tons of different pixels. Afterwards, we experimented with different kinds of glasses and light. There
were curved pieces of glass, in various
shapes and thickened ones. We got
lasers and other kinds of torches. Now
all the fun begins. We took random
glasses and lights and also did some experimenting. We even, at some point,
used our mobiles as a source of light. I
actually really liked that class and was
able to learn a lot.

I

My next class was English. I was the
first to enter the classroom and introduced my classmates to the teacher. I
was in the group with three girls. Since
that class had been reading a book
called “The Perl”, their task was to write
an essay on how one's life would change
if they found the Perl. The teacher gave
us about ten minutes to write down our
thoughts and share them with our
group and later with the whole class.
While I was writing that essay I actually
felt like a writer.
Ten minutes later all the girls were
looking at me, so I supposed that I
should go first, after all I was the guest.
My idea was that when you become very
rich and have fancy clothes and houses,
you would be the main attraction at parties so everybody would like to be your
friend, but you should really think
about whom you consider a friend.
Since we live in a greedy world most of
them would want you for your money
and later 'stab you in the back'. All of
the groups had brilliant ideas. However,
the most interesting part of the class
was when we played Kahoot, an online
quiz. My group did quite well and came
second.
All in all, our visit was like a small adventure for us since we had never been
there before. All of my classmates had a
great time, including me, even though
we were not in the same classes. I think
that this was a great experience for us,
a State school children, to get an opportunity to see what it's like to attend an
International school. Also, we learned
some new things and made friends.
Aleksandra Đorđević VII/1

НАУЧНИ ДАН У ПЕТНИЦИ
Научни ђачки центар, јединствен у свету
еветнаестог октобра 2018.
године, отишли смо на једнодневну стручну екскурзију
у научни центар “Петница” и тамо
смо провели један дан реализујући
пројекат “Научни дан у Петници”. У
оквиру њега имали смо по час хемије,
физике и биологије, довољно слободног времена и прилику за обилазак
једног тако добро урађеног комплекса.
Када смо дошли, највећу пажњу
нам је заокупирала феноменална
фонтана са Земљином куглом у
њеном самом центру. Сам поглед на
пространство иза комплекса је својом
природном лепотом изазивао дивљење и уживање.

Д

Час физике је био поприлично занимљив, а најсимпатичнији, или можда
боље речено најзанимљивији део целог
предавања био је део са ласерима и њиховом употребом. Час биологије је обухватио једно веома занимљиво
предавање о транспирацији. Целокупан
час је био веома поучан и сам осећај
рада у лабораторији је био узбудљив.
Најбољи део часа, по мишљењу више
ученика, био је и сам рад са микроскопима. Између другог и тећег часа
имали смо једну мало подужу паузу за
ручак и одмор. Сала у којој је био послуживан ручак је веома лепо уређена
и чиста, ефикасно организована иако је
било много ђака и наставника посетиоца ИЦ Петнице.
В.В.

Час хемије је био најатрактивнији,
због белих мантила и заштитних наочара за све што је од ђака стварало
праве научнике. Задатак је био извести
више од једног експеримента. Штавише, вршили смо дванаест експеримената. Многима је омиљени
експеримент са тог часа био експеримент “сребрно огледало”. На крају тог
узбудљивог дана у ИЦ Петници, када
су се сабрали сви утисци, општи утисак је да је „Научни дан у Петници“
изузетно успео и, сасвим сигурно,
остао свима за дуго памћење.

НЕДЕЉА
ШКОЛЕ
Седмица у којој се галопирајуће смењују
узбудљиви и занимљиви догађаји
МАЛА НОЋНА МУЗИКА
Концерт озбиљне музике „Мала ноћна музика“ који су, са
великим успехом, ранијих година изводили наши ђаци у оквиру „Недеље школе“, дочекан је са великим нестрпљењем.
У холу школе формирана је сцена за извођење музичких
дела. Водитељ је поздравио окупљене љубитеље озбиљне музике, наставнике, родитеље, ђаке и госте, и најавио шта ће се
све чути. Истакао је да ће између извођења композиција бити
представљани костими са „Шестог пролећног карневала“.
Извођење је уследило и присутни су имали прилику да чују
композиције на школском електричном клавиру, на виолончелу, електричној гитари, флаути, хармоници, виолини.
Прави правцати инструменталисти музицирали су појединачно али је било и неколико извођења на клавиру за четири
руке, па чак и атрактивно свирање на клавиру без прстију.
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Најмлађи ђаци су, како је и најављено, у паузама
између композиција дефиловали у костимима са
пролећног карневала и побрали једнак аплауз као
и извођачи композиција. Хол школе је радосно био
испуњен дивним тоновима са мноштва инструмената али и веселим живим бојама костима најмлађих ђака.

СПОМЕНИК
СТАРИНИ НОВАКУ
Десио се и тај чудесан догађај о коме
смо до скоро само могли да сањамо.
Стигао нам је лично Старина Новак!
Његов споменик. Професор Факултета
ликовних уметности вајар Здравко Јоксимовић, лично је у наручју донео
своје вајарско ремек-дело – споменик
Старини Новаку изливен у гипсу. Овај
догађај је одмах изазвао велику пажњу.
Многе очи рашириле су се како се то
обично не догађа. Љубопитљивост и занимање за придошлице нису се нимало
крили, а сви су, и без речи, схватали да
присуствују изузетном, историјском
догађају за школу. За дочек споменика
Старини Новаку припремњена је Галерија Музеја школе. Све је изнето из Галерије. На средини, одједном нарасле
просторије, постављен је сто покривен
драперијом, a на тако формиран постамент стављен је гипсани споменик
Старини Новаку. Сви знатижељници
могли су да загледају споменик са свих
страна. Званична промоција уследила
је у заказано време поводом чега су
пристигли гости и из других школа. У
необавезујућим дискусијама о споменику примећено је да је Старина Новак
лепе стасите и снажне фигуре, више
хитар него робусан, и да не одаје застрашујући утисак него да му је израз
благ и смирен. Једна рука му је на
сабљи, а друга, наслоњена на упасан
пиштољ, придржава гусле окачене о
раме. У целом држању осећа се аристократска, официрска нота, поред осталог и због рукавица на рукама, дубоких
чизама на ногама и плашта који на
оковратнику има крзно. Делимично
разбарушена коврџава коса која кипи
из капе, гусле о раме и усправно
држање, откривали су да је Србин, што
је за његово доба вероватно подразумевало да је хајдук. Скоро сви су одмах
приметили ову магичну мешавину и
сраслост хајдука и отменог официра у
једној личности. Гусле које су му стоје
окачене о раме немају гудало што даје
до знања да Старина Новак није гуслар
већ да нам, својим јунаштвима, дарује
теме за мноштво гусларских песама. За
најпроницљивије посматраче, друга
рука Старине Новака коју држи на
мачу, означава да је, симболично, гудало гусала које Старина Новак носи –
мач! Наравно, у разговорима и коментарима указало се и сазнање да о Старини Новаку историографски веома
мало знамо и да је пред нама дуго неизвесно трагање за житијем Старине
Новака.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „БОЖЕ
МИЛИ ДА ЧУДНА ЈУНАКА“
ДРУГЕ КЊИГЕ „НОВАКОВЕ
РУКОВЕТИ“
Прошлогодишње објављивање први
књиге библиотеке „Новакова руковет“
било је права сензација која се граничила са невероватним. Друга књига
поменуте библиотеке није изазвала
неверицу, односно сумњу хоће ли се
уопште појавити, већ нестрпљивост и
слатко ишчекивање. Њена промоција
одржана је у читаоници школе пред
ђацима, наставницима, неколицином
родитеља али и гостима из ОШ“Иван
Милутиновић“ на чијем челу је била
лично директорка поменуте школе
Снежана Будимировић. Скуп је водио
библиотекар Василије дајући реч
аутору друге књиге Милошу Пекићу
који је објаснио начин избора народних песама за ову књигу износећизанимљиве појединости из свог
рада.Прилику да говори о књизи добио
је и директор школе Влада Вучинић.
Он је нагласио да је „Новакова руковет“ прва антологија народних песама
о Старини Новаку у српској култури.
Навео је да се у књизи налази 33 песама од којих је чак десет аутор
Милош Пекић преузео из рукописа,
односно, први пут се у српској историји штампају и културној јавности се
први пут представљају. Такође је истакао да су ђаци школе узели учешће у
припреми књиге за објављивање и чак
урадили шест илустрација песама које
су у књизи објављене. О књизи су говорили и Иван Величковић, наставник
ликовне културе, Никола Гиљен, гост
трибине, ђаци аутори илустрација у
књизи, наставници. На интерактивној
табли представљена је дигитална верзија књиге која ће бити, као и прва
књига, доступна на сајту школе.
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СЕДМА СМОТРА
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
„Седма смотра кућних љубимаца“
организована је у две категорије: категорији паса и у категорији малих
животиња. Као и предходних смотри,
пси су се скупили у школском дворишту а за мале животиње су у холу
школе постављене клупе са налепницама које су садржале за сваког љубимца име и врсту животиње, али и
име власника љубимца. На тај начин
сви су могли, у великој гужви знатижељних посетилаца, да одмах сазнају
основне податке о изложеним животињама. Од пријављених 27 малих
животиња, „Седмој смотри кућних
љубимаца“ приступило је 22 мале
животиње. На смотри су учествовали
мачке, рибице, папагаји, хрчак, корњаче, два јежа, морски прасићи. Учитељ Стефан Димитријевић је помоћу
микрофона пружио прилику власнику сваке од изложених животиња
да опише свог љубимца бираним
речима.
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Свака од животињица изазивала је
велико интересовање и поздрављана
је, на крају представљања, великим
аплаузом и награђена Дипломом за
учешће на смотри. Од 57 пријављених
паса, „Седмој смотри кућних љубимаца“ приступило је 38 паса. Учешће
су узеле све расе и неколико мешанаца. За овај део смотре формиран је
посебан ринг у великом школском
дворишту у којем је сваки од пристиглих паса на повоцу са својим власником продефиловао један круг како би
га сви видели. У току дефилеа, учитељ
Стефан Димитријевић, међународни
кинолошки судија, коментарисао је са
микрофона најупечатљивије утиске о
псу и износио поучне описе о самој
раси. Након дефилеа, сваки власник
пса је преко микрофона одговарао на
Стефанова питања са циљем да се изнесу индивидуалне црте изложеног
пса. Сваки учесник смотре паса добио
је Диплому за учешће на смотри.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У
ДЕЧИЈЕМ КУЛТУРНОМ
ЦЕНТРУ
Свечана академија одржана је у великој, тек реновираној, дворани Дечијег
културног центра. Програм је режирала
и припремила Наташа Мугоша, наставница српског. На сцену су се попели
ученици од првог до осмог разреда.
Програм је био разноврстан и шарен.
Најмлађи су рецитовали, изводили
плесне тачке у маштовитим костимима
са Пролећног карневала, играли фолклор и певали у хору. Старији ђаци су у
оквиру својих драмских трупа бацили
ново светло на добро познате ликове из
школске лектире: Фему и Малчику. Такође, преко 20 девојчица, заједно на
сцени, урадиле су драматизацију одломака из тинејџ романа „Почетак нечег
великог“, Иване Лукић. Овогодишња
приредба била је и у знаку преиспитивања улоге школе у животу свеког детета. Шта је у школи добро, а шта је то
што је, можда, већ почело да се повија
пред зубом времена. Цитате Душка Радовића на тему школе, заједно са
децом, на сцени су говорили и наставници и психолог школе: Милош Пекић,
наставник историје; Ивана Симеуновић, наставница физике; Слађана Луковић, психолог и Наташа Мугоша,
наставница српског језика и књижевности. Директор школе Влада Вучинић
одржао је пригодан говор и, сад већ традиционално, уручио плакете Савесног
ђака онима који су их заслужили. Заједничка фотографија свих добитника сигурно је једна од најзначајнијих и
најлепших фотографија које су обележиле ову школску 2018/2019.годину.
В.В.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Наши ђаци учествовали свом снагом

оком манифестације „Дечија недеља“ ученици наше школе узели
су учешће у низу радионица у оквиру Организације „Пријатељи
деце београдске општине Палилула“. У уторак, 02.10.2018.год.
наши ђаци учествовали су у литерарној радионици „Поклањам ти
пријатељство“ која се реализовала у ОШ„Стеван Дукић“. Ученици су постигли и одличне резултате који су обзнањени у ранијим прилозима сајта
школе и у информативном програму РАДИО НОВАКА. У среду,
3.10.2018.год. је одржана ликовна радионица „Поклонићу ти“ у ОШ„Зага
Маливук“. Тога дана, у нашој школи млађи разреди су урадили ликовне
креације на тему „Поклон пријатељства“ и исте изложили у холу школе.
У четвртак, 4.10.2018.год. одржана је ликовна радионица „Моје руке, моја
уметност“ у ОШ„Зага Маливук“. Такође, истог дана, оркестар наше школе
наступио је у Дому за стара лица Карабурма. У петак, 5.10.2018.год. је
одржана ликовна радионица „Ја сам!“ у ОШ„Зага Маливук“. Сви који су
учествовали у реализацији наведених активности заслужују честитке.

Т

Ђаци трећаци у “ПРЕРАДИОНИЦИ”
Ђаци трећаци наше школе су у Дечјем културном центру Београда присуствовали
програму „ПРЕРАДИОНИЦА“ који је изведен у три наврата 17.09, 21.09. и 24.09.2018.
Били су у прилици да науче како се праве различите друштвене и индивидуалне игре
које развијају моторику, креативност и тимски рад. Игре су прављене од рециклираног
материјала. Користили су се пластични затварачи, картонске кутије, сламчице, пластичне флаше, конопац. Идеја овог програма је била да се сачува наслеђе традиционалне игре у дигиталној ери.
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СПОМЕНИК СТАРИНИ НОВАКУ
Кампања наше школе да се подигне споменик Старини
Новаку на Старој Палилули није никакво изненађење већ
чин који је дубоко утемељен у духу овог краја и представља
логичну последицу менталитета овог дела главног града
ако звучи невероватно, једини споменик Старини
Новаку, монументалних размера, подигнут је у Румунији. У Србији га нема. Чак ни Република Српска
није му подигла споменик. Чињеница да је Старина Новак
страдао далеке 1601. године, а да споменичко обележје му није
подигнуто, чини неспорним да су се Срби огрешили о овом
важном историјском лику своје историје. Па чак, све да и није
историјски лик, а јесте, већ само епски лик, Старина Новак би
за српску културну баштину био од непроцењивог значаја. Колико нас данас зна да је Старина Новак заступљенији лик у народним песмама од Краљевића Марка?
На Старој Палилули постоји оригинални, аутохтони феномен који се још увек неда објаснити. Овај део Београда, у прошлости пука периферија а данас центар главног града, гаји
својеврсни култ Старине Новака. У овом крају Београда, двомилионског града, постоји једина улица Старине Новака, налази се једина школа са именом Старине Новака у Србији, а до
1964. године, постојао је и Трг Старине Новака – раскрсница
улица Старине Новака и Цвијићеве. Прва књига о Старини Новаку у историји Срба настала је у овом крају. Објавила ју је
наша школа и тиме само следила одавно створен култ Старине
Новака на Старој Палилули. Постојање овог култа доказ је да
Стара Палилула има душу, односно, оригиналну социјалну и
културолошку структуру коју треба гајити и надаље. У том смислу кампања наше школе да се подигне споменик Старини Новаку на Старој Палилули није никакво изненађење већ чин који
је дубоко утемељен у духу овог краја и представља логичну
последицу менталитета овог дела главног града. Дакле, наша
школа само следи пут који је давно пре нас трасиран. Такав
став је, заправо, враћање сопственим истинским вредностима
и превазилажење отуђења од сопственог бића. Има ли моћније
превентиве против свих декаденција у друштву и роду?

И
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НА СТАРОЈ ПАЛИЛУЛИ
Идејни пројекат споменика, по наруџби наше школе, израдио је проф.
др Здравко Јоксимовић. Поводм тога
је са уваженим уметником сачињен
и потписан Уговор које се у нашој
школи доживљава као важан историјски документ. Прва фаза идејног
пројекта састојала се од изналажења
уметничког решења, вајања стојеће
гипсане фигуре Старине Новака, висине један метар, која је, непосредно
пред објављивање овог броја, патинирана. Овај чин бојења гипсане фигуре обављен је, у виду јавног часа, у
Галерији Музеја школе изазвавши
велико интересовање ђака који су,
изненађујуће стрпљиво и дисциплиновано, посматрали рад вајара. Фотографија са насловне стране
сведочи о томе.

Патинирање споменика

У другој фази идејног пројекта,
архитекта се потрудио да изради
просторно решење за постављање споменика и, ето, ову визију ексклузивно обзнањујемо
како би се видело колико је реално да постане стварност. Кампања за подизање споменика,
дакле, напредује корак по корак.
Сада, када је идејни пројекат завршен, када је споменик представљен јавности на трибини у
Дому омладине Београда 27.септембра ове године, предстоји
снажније промовисање кампање
у медијима, али, још више од
тога, укључивање локалне заједнице која ће подизањем споменика непроцењиво обогатити и
дати додатни смисао свом крају.

Тим за музеј заједно са директором школе већ неко време предано ради на остваривању плана
да школа до обележавања стогодишњице постојања, подигне споменик славном јунаку чије име
са поносом носи. Старина Новак, славни јунак о којем певају многе песме, своје обличје добио
је ове године извајан рукама вајара и професора на Факултету Ликовних Уметности у Београду,
Здравка Јоксимовића. Професор Јоксимовић чија дела већ красе наше градове је извајао скулптуру висине од једног метра која представља идејно решење споменика Старини Новаку. Један
део израде скулптуре, онај завршни део бојења и патинирања изведен је у Галерији Музеја
школе. Да ствар буде још лепша, ову активност су будним очима али и ушима испратили ђаци
наше школе који су све време слушали љубазног професора који је све време говорио о поступку
патинирања. Наравно, ђаци су постављали питања и одмах добијали одговоре а све то у тренутку
настајања уметничког дела са великим историјским значајем за наш српски народ. Читав процес
патинирања, који је веома личио на школски час, забележен је видео камером и мноштвом фотографија које ћемо изложити на једној великој изложби и пројекцији посвећеној напорима наше
школе да оформи језгро у центру града које ће бити место окупљања наставника и ђака. Место
о којем пишем зваће се трг Старине Новака а не њему ће се налазити споменик Старини Новаку,
великом јунаку нашег рода.

В.В.
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МУЗЕЈ ШКОЛЕ „

Музеј школе не престаје са интезивним активно
амбијенту за излагање – у холу школе. Подсећамо н
предходног до ово

100 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ВЕЛИКОМ РАТУ
ве јесени, Музеј школе је богатом изложбом обележио 100 година од великих догађаја у Првом светском рату: Пробој Солунског фронта, Дан примирја у Великом рату, ослобођење Београда и стварање Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца. Изложбу су реализовали ученици који су чланови историјске секције осмог разреда. Урађена је аудио-визуелна презентација изложбе, документарни филм, који ће бити емитован као прва емисија из сопствене продукције
ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВАК, чији почетак рада је планиран за друго полугодиште ове
школске године.

О
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Старина Новак“

остима припрема тематских изложби у прелепом
на две изложбе које су биле постављене у периоду од
ог броја НОВАК-а.
ВИКТОРИЈАНСКО ДОБА
узеј школе и Тим за двојезичну наставе, поводом
седме Недеље размене, у априлу и мају ове године
организовали су изложбу о чувеној краљици Викторији и
Уједињеном краљевству Велике Британије, империје "у
којима сунце никад не залази".
Кроз личности догађаја и занимљивости приказана је
британска историја 19. века. Сви натписи су били на енглекском језику како би холандски ђаци, гости у размени
ђака, могли да изложбу доживе пуном снагом. Ђаци су
одмах приметили да смо темом изложбе предсказали британску серију о краљици Викторији коју је Радио-телевизије Србије откупила и почела да приказује ове јесени.
М.П.

М

ПОБЕДНИК НА КОНКУРСУ
„Дечији културни центар Београда“ расписао је конкурс под називом
„Обележавање 100 година од ослобођења Београда у Првом светском
рату“ на који се, у име наше школе, пријавио Музеј школе са великом
изложбом истоименог назива. Изложба је била постављена у холу школе
и изазвала је велику пажњу. Ђаци су, наком постављања изложбе, снимили све експонате и сачинили изузетан документаран филм који је приказао како саму изложбу, тако и пружио могућност да гледаоци науче
важне појединости. ОШ“Старина Новак“ је на поменутом конкурсу проглашена победником у категорији осмих разреда, и поводом тога
уручена је Диплома нашој школи 10. децембра 2018. у Великој дворани
„Донка Шпичек“. Због овог великог признања одлучено је да награђени
филм буде прва продукцијаска емисија „ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВАК“, којом ће
почети емитовање програма ђачке телевизије. Дакле, ТЕЛЕВИЗИЈА
НОВАК почеће своје емитовање поменутим филмом, а осмацима ће
остати вечита награда у виду чињенице да је баш њиховим филмом почела да ради прва ђачка телевизија у историји – ТЕЛЕВИЗИЈА НОВАК.
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САМО ТРИ ЗЕМЉЕ
У НАШОЈ ШКОЛИ?
Сусрет деце света - Радост Европе
во шаљиво питање обележило је овогодишњу манифестацију „Радост Европе” у
нашој школи. Међународни сусрети
деце Европе одржани су 49. пут а Београд је дочекао почетак октобра као
домаћин малишанима из 16 европских држава и специјалним гостимадецом НР Кине.
Ученици наше школе угостили су
девојчице и дечаке из три земље: Црне
Горе, Белорусије и Чешке Републике.
Црну Гору је на „Радости Европе“
представљала плесна група „Bellissima“ из Тивта. Разигране девојчице су
својим наступима одушевиле публику
на концерту „Сусрети пријатељства “
одржаном у ДКЦБ-у као и на завршном концерту у Сава центру 05.октобра. Поједине акробације чланица
групе одузимале су дах гледаоцима и
биле су пропраћене громогласним
аплаузом.
Из Белорусије су нам у госте стигле
чланице Националног уметничког
центра деце и младих, група „Смајл“
из Минска. Традиционални плес у народним ношњама публика је срдачно
прихватила, подржавајући препознатљиви ритам.
Гости из Чешке дошли су из Брна.
Инструментални ансамбл „Омладинка“ представио је своју земљу народном музиком као и песмама у
извођењу двојице солиста.

О
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Тема овогодишњег сусрета била је
„Нек планета блиста“ (екологија), па
су 03.октобра представници гостујућих група заједно са домаћинима
посадили осамнаест стабала у Парку
пријатељства на београдском Ушћу, а
у оквиру еколошке акције „Дрво
пријатељства“. Дружење се истог дана
наставило забавним програмом и
спортско-рекреативним активностима
на Ади Циганлији.
Богат и разноврстан програм ових
шест дана није оставио много слободног времена гостима и њиховим домаћинима. Породице наших ученика
користиле су сваки тренутак да гостима покажу знаменитости Београда
и упознају их са српским културом и
обичајима. Проводећи време заједно,
деца су могла боље да се упознају па
су тако успостављена и трајна
пријатељства. Наравно, неизбежне су
биле сузе на растанку.

СВЕСРПСКИ
ДЕЧЈИ САБОР
2018.
Младост српства коначно заједно –
у ОШ “Старина Новак“
организацији Дечјег културног центра Београда ове године је први пут одржана
манифестација „Свесрпски дечји
сабор“, под покровитељством председника Републике Србије господина
Александра Вучића. Наша школа је
одабрана да од 23. до 27. маја угости
четрдесет седморо деце српске националности из земаља региона.
Ученици одељења: 5/1, 5/3, 6/1, 6/2,
6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/3 били су домаћини вршњацима из Румуније (Теоретска гимназија „Доситеј Обрадовић“
- Темишвар), Мађарске (Српска основна школа и гимназија „Никола
Тесла“ - Будимпешта), Босне и Херцеговине/Републике Српске (ОШ „Свети
Сава“ - Бијељина), Хрватске (Вуковарско српско певачко друштво „Јавор“ Вуковар), Црне Горе (ФК „Обилић“ Херцег Нови).

У

Циљ манифестације је био да деца
заволе земљу Србију и боље упознају
српску историју, традицију и културу,
али и да сагледају свеколику младеж
српску у земљама у окружењу. Сабор
је свечано отворен приредбом у
Дечјем културном центру Београда
посвећеном обележавању „Дана Ћирила и Методија“ којој су присуствовали гости и њихови домаћини као и
ученици првог разреда наше школе.
Програм манифестације је обухватио:
обилазак Београда туристичким аутобусом (упознавање са знаменитостима
главног града), историјски квиз „Београд кроз векове“ на Калемегдану,
стручно вођење кроз Дом Народне
скупштине Републике Србије, обилазак Музеја аутомобила, посету
Тршићу у коме је одржана позоришна
представа „Преваранти“ Малог позоришта „Душко Радовић“.

Наша школа се гостима представила приредбом која је одржана 24.
маја а коју су извели хор и оркестар
школе и група рецитатора. Приредбу
су припремили наставници Наташа
Мугоша, Бојан Сарић и Драгана Лончаревић.
У организацији целокупне манифестације учествовали су директор
школе Влада Вучинић и наставници
Стефан Будимировић, Иван Величковић, Феђа Пишчевић и Маја Заграђанин као и координатор Дечјег
културног центра Београда за ову манифестацију Ирена Заграђанин.
„Свесрпски дечји сабор 2018“. је изнедрио многобројна пријатељства
широм региона, на леп начин пробудио српски понос и подсетио да
српство представља, не политички,
већ цивилизацијски појам који спаја
све Србе где год се налазили. Манифестација је реализована, првенствено,
захваљујући нашим ученицима-домаћинима и њиховим породицама
које су угостиле српску децу из дијаспоре и показале велико разумевање за
значај овог догађаја на чему им се искрено захваљујем.
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БОЖЕ МИЛИ ДА ЧУДНА ЈУНАКА
Дом омладине Београда и ОШ “Старина Новак“ организовали су
трибину о лику и делу Старине Новака

рибина је имала за циљ
представљање књиге „Боже
мили да чудна јунака“,
аутора Милоша Пекића, која је
друга објављена књига библиотеке
„Новакова руковет“. Књиге ове
библиотеке објављују се као додатак школског листа „Новак“. О
самом листу и његовим „Додацима“ говорила је Марија Марковић, уредница листа „Новак“, а о
историјографским аспектима и
прве и друге књиге говорила је др
доц. Ивана Спасовић, историчар.
Поменута библиотека, у оквиру
које је планирано објављивање
шест књига, представља прву свеобухватну антологију народних песама о Старини Новаку и део је
ширег пројекта у оквиру кога је
ОШ“Старина Новак“ покренула
иницијативе подизања споменика
Старини Новаку и враћања назива
„Трг Старине Новака“ раскрсници
улица Цвијићеве и Старине Новака. О овим иницијативама које
имају за циљ истицања значаја Старине Новака за Србе, говорио је
Влада Вучинић, директор ОШ“Старина Новак“.
У оквиру кампање подизања споменика Старини Новаку, ОШ“Старина Новак“ је од академског
вајара професора Здравка Јоксимовића наручила израду идејног
пројекта споменика. Тим поводом,
као део идејног пројекта, професор
Јоксимовић извајао је прототип будућег споменика Старини Новаку
и овај гипсани прототип, величине
један метар, биће изложен јавности
на самој трибини. О рађању и
уобличавању идејног решења споменика говорио је Никола Гиљен,
богослов. О овој веома посећеној
трибини известио је „Студио Б“ у
својим „Вестима у 10“.

Т
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В.В.

Василије Савић
уредник радио програма

У школској 2018/2019. години не престаје са продукцијом програма и окупља
нове креаторе. И поручује – учите да слушате!
ош једна школска година и година
рада нашег школског радија, Радија „НОВАК“, четврта по реду, почиње редовним емитовањем радио
програма. Ову радио школску годину почињемо са нешто више воље. Почињемо
је са старим, увежбаним и обученим али
и са доста нових чланова радио секције.
Стари чланови настављају са
радом а нови су нам донели
нове идеје и покренули
нове радио емисије
:Две птице на једном камену, Ћаскање са Костом,
Филмом
до
филма, Вицеви
са Шајком. На
тај начин они су
допринели квалитету нашег програма а надамо се и
његовој слушаности.

Ј

Како покренути сопствену, ауторску, емисију, ђаци наши?
Ако ваша интересовања из света музике, филма, културе, спорта, желите да
поделите са другима, ако не желите да ваш музички, вербални, вокални или неки
други таленат остане непримећен, ако у себи имате довољно хумора да га поделите са другима или у вама чучи талентовани спикер, или можда имате нешто о
чему би причали а сматрате да је то врло битно и корисно, чекамо вас у школској
библиотеци у којој се налази наш студио. Са собом понесите идеју и можемо да
почнемо! Потребни су нам упорни и посвећени сарадници. Креирање емисије је озбиљан и захтеван посао који подразумева сараднички и тимски рад. Ми ћемо вам помоћи.

Традиционално
III/2 и Пикасо
миљени гост одељења
III/2 , Иван Коцић
Пикасо, посетио је
своје другаре у понедељак,
03.12.2018. године. Двочасовно дружење ђака и Пикаса протекло је кроз
креативни рад, шалу и смех.
Трећаци су уз помоћог свог
госта завршили припреме за
предстојећи Новогодишњи
базар. Задовољство је било
обострано. Унапред се радујемо следећем сусрету и
дружењу.
С.Ћ.

О
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КАД ДИРЕКТОР
ШКОЛЕ
ПРЕГЛЕДА
ЛОЛИНУ
СВЕСКУ
Након спектакуларно изведене
дечије драме „Пубуна“ на
прослави годишњице школе 2016,
наставница Наташа Мугоша
написала је и дечији роман.
Предговор овог дела, прве књиге
библиотеке „Књижевност за
ђаке“, која излази као „Новак
додатак“ овог броја листа, и
уједно прве књиге коју нека
основна школа објављује својој
наставници српског, приредио је
дирекор школе. Изводе из овај
предговора доносимо у наставку.
рви роман наше наставнице
српског језика Наташе Мугоше, посвећен тинејџерском животу, отргао се самом писцу.
Дечији роман „Лолина свеска“ превазишао је ограничења којој циљној
групи читалаца, по узрасту и полу, по
месту у друштву и у породици – је намењен. Након ишчитавања Мугошиног романа, делује сасвим природно
што роман провоцира: и тинејџере, и
родитеље, и наставнике, и креаторе
модерних схватања да породица није
неопходна а можда ни природна већ
измишљена, и заговорнике „да прво
љуби себе па ближњег свог“, и мундијалисте којима је одлазак из отаџбине начин да се решавају
проблеми, и спортисте, нарочито пливаче, и традиционалисте којима је незамислива слика бабе што на старом
рачунару без интернета отвара пасијанс, и романтике који верују да љубавне јаде може залечити комп и
мобилни – и које све још феле не?
У роману нису представљени само
Лолини родитељи. Иако су Лолини родитељи растављени али нису разведени, опис трагике развода приказан
је распадом брака родитеља њеног
дечка Вука. Литерарна вредност ових
описа у Мугошином роману не састоји
се у чињеници да писац суди и мудрује

П
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о непримереностима родитеља. Наташа се, као добар писац, уздржала од
поучних пишчевих порука и пружа
нам поглед на ове проблеме очима
Лоле, из визуре детета које гледа ове
поразе одраслих. Ови делови романа
толико су значајни, верни животу и
стварности, да би требало, као што одрасли терају децу да читају обавезнулектиру, натерати родитеље који не
мислећи на на децу руше породицу, да
исто тако читају Наташин роман не би
ли бар нешто схватили и прездравили.
Наташа је у роману „Лолина свеска“
проговорила гласом који би се, уз
нешто напора које је Наташа нао наставница успела да савлада, могао

чути из сваког правог просветарског
срца, из душе сваког истинског наставника. На месту романа на коме
се Лола извињава Српкињи, наставници српског језика, због увреде коју
је Српкињи нанела ученица из разреда, Анђела, написане су реченице
које заслужују да буду цитиране.
Сви просветни оци треба да науче
лекцију која се на овако леп начин
нуди не би ли се схватила суштина
просветара. Издавач овог сјајног романа није ниједна установа која профитабилно труби из климатизованих
плишаних кабинета на сав глас о напретку образовања и васпитања, него

обична основна школа, место где се
одвија живот ђака, и зато су време,
место и окружење у коме се појављује
роман „Лолина свеска“ чудесни, очаравајући. Скидају скорене крмеље са
оних очију у нама без чијег вида се
несрећно рађају сва зла и проблеми.
Да ли је то неко заборавио? Да ли је
неко заборавио да је наставник алфа
и омега свеколиког образовања и васпитања? Ако јесте нека чита стране
Наташиног романа, можда још има
наде.
Роман „Лолина свеска“ топло
слика породицу као природан амбијент детета, као једину сигурну заштиту од вребајућих искушења.

Наташин роман је књига која побеђује све је књига која побуђује све рецепторе који нас враћају на
неопходност
породице.
„Лолин
роман“ је неприметна, скоро неосетна, ода породици као феномену
који нема замену. Чак и када Лола, у
тешким љубавним мукама, измести
своје породично упориште привременим преласком код бабе, породица,
сведена на бабу и Лолу, је опет једини
лек, невидљив и подразумевајући,
прост. Као чист ваздух после загушљивог дима. Завршетак романа пружа
снажну метафору вере у породицу,
описујући породицу која се, ипак, окупила тако што је свако потиснуо своје

себичлуке привучен снагом доброте и
сигурности породице. У тој целини породице, Лола савладава свој бол, излази
из повучености и одлази на екскурзију.
И као да се не разазнаје – да ли је породица оздравила због Лоле или је Лола
оздравила због породице, јер, бар у том
тренутку – породица опет делује.
„Побуна“ је доследна животна примена принципа који у роману „Лолина
свеска“ објашњава Српкиња, Лолина наставница српског језика: А ја морам да
будем Сунце, иначе ме у противном нећете ни приметити, нећу постојати и
ништа неће имати смисла. Сама
Српкиња признаје да је „Побуну“ написала јер је свако дете из Драмске секције
желело улогу! Снажна је слика у роману
која представља ђака Огњена који са толико узбуђења брани чудовиште да му у
жару борбе спадају панталоне. „Пубуна“
је „просветарска револуција“, буђење
живота у ђацима и наставницима, доказ
да постоји духовна глад на свим узрастима али и да школа мора бити слободна како би себи и ђацима помогла да
схвате савремени дух времена. „Побуна“
је и више од тога јер гради нове позиције
са којих треба сагледавати старе бајке,
старе књиге, драмска дела за децу. Наташа нам скреће пажњу да књижевност
мора да живи, да се развија, да омогући
слободу за невероватну маштовитост основаца. Зато не треба да чуди што „Побуна“ има велики број ликова, што су
написана два краја и што граја деце
скоро да се чује са страна ове савремене
дечије драме.
Роман „Лолина свеска“ Наташе Мугоше храбар је јуначки подвиг у
мртвилу, како српске савремене дечије
књижевности која се или пренемаже или
једва одлепљује од саветодавних приручника, шарених сваштара за разбибригу и мудријашких књига из којих кипе
цитати - тако и у мртвилу савремен
српске просвете којој се не признаје
просветарска мисија. Зато ће појављивање овако сјајне књиге из срца и пера
(пардон - „компа“), а из њедара школе
као моћне, а не превазиђене установе,
стручњацима отуђеним од стварног
школског живота, изгледати необјашњиво и вероватно јој неће придати
дужну пажњу, али нама, просветарима,
она се појавила тамо где је и требало
очекивати је. Поздравимо ово буђење
српске просвете и цветање још једног заносног цвета богате српске дечије књижевности читајући роман „Лолина
свеска“ савременог дечијег писца Наташе Мугоше.
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ПРВИ ПУТ НА
ШКОЛСКОМ КРОСУ
20.09.2018. школски јесењи крос. Септембар на измаку,
али у пуном сјају. Сунце нас и даље воли, а разиграни
првачићи трче, по први пут,окупани бојама своје нове
куће, Основне школе “Старина Новак“. Једном од њих је
био и први дан у школи и одмах освојено прво место.

ЈЕСЕЊИ КРОС 2018.

Јесењи крос, у коме учествују сви ђаци наше школе, одржан је, традиционално, и ове школске године, у трећој недељи септембра, на простору поред Хале „Пионир”.

Учествовање у спортским активностим и развијање
спортског духа био је један од циљева кроса. Други, не
мање важан циљ, био је да ђаци Основне школе „Старина
Новак” проведу дан напољу и потруде се да истрче задату
стазу. Победа на кросу није била најважнија, већ је најважније било учествовати и дати све од себе. Ипак, добили смо
и победнике. Ученици који су освојили прво, друго или
треће место понели су са собом дипломе као потврду да
су тог дана били најспремнији да одговоре на овај изазов.
Међу њима су сигурно и неки будући атлетски шампиони
попут наше Нине Маринковић, ученице осмог разреда,
која је до сада већ освојила бројне медаље и оборила
државне рекорде у разним атлетским дисциплинама.
Прваци су били веома радосни што учествују у свом
првом школском кросу, али су са њима радост делили и
старији ђаци, јер је то била прилика да се друже и проведу
време заједно на другачији начин него што то чине у
чколи. Наравно, на кросу су били и сви наставници, који
су пазили на своје ђаке и потрудили се да све прође у
најбољем реду, у чему су и успели. Михаило Монашевић 7/2

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
За ученика генерације ОШ“Старина Новак“ школске 2017/18.
године изабран је Марко Јовановић, млади литерата и
добитник Плакете савесног ђака. НОВАК му је поставиo
неколико питања у вези са овим важним постигнућем
Колико рада и труда је потребно за овакав успех?
Увек сам се дивио, али и био у неверици кад сјајни ученици
кажу да им није требало пуно труда да би постигли врхунски
успех. Ја нисам један од њих. Труд и рад доводе до резултата
сигурно! Пошто сам се озбиљно бавио спортом, шахом и писањем мени је требала одлична организација да ускладим
време. Активно сам учествовао на такмичењима од првог разреда, што ми је помогло да проширим своје знање. Додуше,
имао сам сјајне наставнике па сам пуно тога могао да научим
на часовима. Тако сам успевао да „украдем време“ за дружења и опуштање. Наставници су имали разумевања и пружали су ми подршку за моја интересовања. То ми је пуно
помогло.
Какви су твоји планови за будућност?
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Желео бих, ако икако будем могао, да ускладим школу са
врхунским спортом. Многи тврде да је то немогуће, али ја
знам неколико позитивних примера и на њих се угледам.
Биће тешко, али ћу дати све од себе. Волим хемију и физику...
али и одбојку. За сада ми добро иде пошто имам одличну основу коју сам понео из „Старине“. Писање је, такође, једна од
мојих великих љубави. Видећемо, још је рано. Можда ме
живот понесе и на друга одредишта.

По чему ћеш памтити дане проведене у школи
„Старина Новак“?
Наравно, увек ћу се сећати другара, првих симпатија и смеха. Ипак, оно што издвајам су невероватне могућности за стални напредак које сам
имао. Међународна сарадња, пројекти, презентације и истраживања су нам пуно помогле да знања
усвајамо на другачији, мени интересантнији
начин. Прилика да практично применимо знања
је од невероватне користи. Ту посебно истичем
радио „НОВАК“. Врло радо посетим моју школу и
то ћу увек чинити када сам у могућности.

НАСТУПИ ОРКЕСТРА ОШ “СТАРИНА НОВАК“
Музички виртуози оркестра наше школе
тражени су са разних страна

а позив ОШ “Иван Милутиновић“, која је организовала
богату и успешну приредбу
да обележи “Европски дан језика“, оркестар наше школе се одазвао у суботу
29.09.2018. и спаковао своје инструменте за пут у Вишњицу, део града где
се налази ова школа, најстарија активна школа у Београду, стара скоро
два века. Наш оркестар наступио је са
инструменталом познате народне
песме „Мито бекрио“ изводећи ову
композицију у аранжману наставника
Бојана Сарића. Музицирање, не само
уживо него и строго акустично, изазвало је овације у публици у којој су
неки наставници који су знали речи
песме гласно запевали.
Оркестар наше школе укључио се и
у реализацију „Дечије недеље“ наступајући 04.10.2018. у Дому за стара
лица „Карабурма“. Публика је топло и
изузетно весело реаговала на свирање
и певање нашег оркестра певајући,
тапшући и шаљући нашем оркестру
смеха и овација.

Н

ЧЕП ЗА
ХЕНДИКЕП
Учење доброчинства и племенитости у пракси
отписивањем „Протокола о сарадњи“ са удружењем „Чеп за хендикеп“ наша школа се придружила подршци лицима који имају
потребе за посебном пажњом због инвалидитета. Иницијативу
за укључивање наше школе у поменуте активности покренула је учитељица одељења 2/4 Снежана Павловић уз велику помоћ ђачког родитеља
из истог одељења Јоване Бугарчић. Учитељица Павловић и одељење 2/4 у
акцију су се укључили на конкретан и спектакуларан начин сакупивши
чак 13 567! комада пластичних чепова. Чепови су, према инструкцијама
учитељице, сакупљани још током летњег распуста у виду такмичења са
циљем проглашења за победника ђака који сакупи највише чепова.
Завршна акција „Чеп за хендикеп“ је организована 05.10.2018. године у
школском дворишту, у којој су учествовали сви ученици другог разреда.
Тада су чепови уручени удружењу „Чеп за хендикеп“. Ученици су помоћу
чепова осликали део школског дворишта правећи цветове различитих боја
ређањем чепова. Добра намера ученика овог узраста да и они могу да помогну некоме ко је различит од њих, показана је конкретно, на делу.

П

ЕКО
БОНТОН

Не прљај, немаш
изговор! Изазов! – кажу
Фантастичних 26

ећ као озбиљни ђаци и одлични чувари природе, свесни
последица људске немарности према пророди, кренули су
са креирањем важних еколошких правила.Врло брзо и
лако су се договорили ко ће шта да ради па су, кроз цртеже и стихове, издвојили шест еколошких правила која су по њиховом мишљењу најважнија за очување животне средине. Као резултат дивног
тимског рада добили су прелеп плакат. Свој тим су назвали „Фантастичних 26“.Званична награда је овог пута изостала, али цео процес израде, дружење , пуно лепих тренутака, осмеха и љубави је
овим дивним ученицима донео много више од тога, а то је заједништво које премошћује све разлике.

В

Ј.Ј.

КЛИЗАЊЕ САМО ЗА ЂАКЕ
ОШ “СТАРИНА НОВАК“
Сви ђаци до седмог разреда наше школе имају редовно клизање у
леденој дворани СРЦ „Ташмајдан“, и једини су српски ђаци који
имају ту привилегију бесплатно

Ш "Старина Новак" је пре 16 година први пут организовано, у оквиру наставе, одвела ученике на клизање у Ледену дворану "Пионир". Само два одељења млађих разреда је кренуло, као тадашњи
подмладак хокејашког клуба "Црвена звезда", да кроз клизање једном недељно реализује час физичког васпитања. Временом се број одељења повећавао и постала је пракса да се добровољно на клизање у оквиру наставе
иде сваке друге недеље. Од 2011. године, доласком директора Владе Вучинића, сва одељења млађих разреда, о трошку школе, са својим учитељима
организовано одлазе на клизање.
Више од половине првака који са својим учитељима иде на клизање су
први пут том приликом и стали на клизаљке. Они су на првим часовима
клизања подсећали на Бамбија, из истоименог цртаног филма, када се први
пут нашао на залеђеном језеру. Тако да је било доста падова и неуспелих
покушаја кретања по леду. Тренутни рекорд у падовима за сада држи један
ученик другог разреда који је у првом разреду на једном часу клизања пао
чак 34 пута. Међутим, упорношћу, вољом и подршком другара и наставника
врло брзо неклизачи постају клизачи.

О

У том свом преображењу у клизаче који
касније самоуверено освајају лед и чак и
плешу уз музику неодољиво подсећају на
ружно паче које се претвара у прелепог
лабуда.
Клизање деци пружа и добру забаву.
Оно што је јако важно је да кроз ту забаву
се деца осамостаљују, а подстиче се дружење међу њима. Управо то дружење
гради успомене које деца са собом носе,
као стари кофер, до краја свог школовања.
Не треба занемарити чињеницу да су одласци на клизање и премештање једног
дела наставе из школе на клизалиште
освежење код ученика и један мали али
снажан сегмент који деци школовање
чини лепшим.
С.Д.
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ЧЕТВРТО САВЕТОВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Традиција стручног усавршавања наставника ОШ “Старина Новак“
аша школа је четврту годину
за редом организовала годишње Саветовање просветних радника које је одржано од 1. до 3.
јуна 2018. у Крупњу. Тема овогодишњег Саветовања гласила је: Искоришћеност потенцијала школе као
носиоца друштвеног напретка. На Саветовању је изложено осам стручних
радова који су изазвали живе дискусије и анализе. У раду Саветовања учествовало је 36 запослених ОШ
“Старина Новак“ и један гост Саветовања. Уводно излагање изнео је директор школе Влада Вучинић који је
говорио о школи као највиталнијој
установу једног народа. С обзиром на
чињеницу да је Завод за унапређивање
образовања и васпитања уврстио два
програма нашег Центра за стручно
усавршавање у Каталог обавезног
стручног усавршавања наставника,
Соња Иванчевић је изнела презентацију ових програма како би упознале
све учеснике са њима. Саша Шипка,
наставник информатике, представио
је свој рад о томе шта је то што услове
за развој образовања у нашем друштву
чини специфичним. О стању и могућностима искоришћености људских ресурса говорио је, у оквиру свог
излагања, Милош Пекић, наставник
историје. Нови облик рада у настави
хемије, који је у минулој школској години примењиван у ОШ “Старина
Новак“ и донео добре резултате, представила је детаљно наставница хемије
Светлана Јоцић. О безбедности у
школи говорио је Владица Марковић,
а једину радионицу за све учеснике, са
циљем да се демонстрира примена kahoot у настави, одржала је Мања Милиновић,
наставница
историје.
Последње предавање одржао је гост
Саветовања, Никола Гиљен. Он се, као
богослов, осврнуо на активности ОШ
“Старина Новак“ у кампањи подизања
споменика Старини Новаку на Старој
Палилули и објављивању антологије
народних песама о Старини Новаку,
упоређујући ову друштвену делатност
наше школе са својеврсном литургијом.

Н
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ЛЕТЊЕ ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Мајданпрек 29-30.август 2018.
Просветари оштрили своје видике
дбор Летњег припремног саветовања 2017/18. у саставу:
Влада Вучинић, Ивана Николић, Слађана Луковић, Жељка
Ђокић, Драгана Бабић и Јелена Штулић, утврдио је План саветовања који
је предвидео седам предавања од којих
су четири изнесена првог дана. Закупљеним аутобусом 45 учесника Саветовања стигло је у Мајданпек са
нескривеним импресијама површинским копом који је задивио све учеснике Саветовања који су га
посматрали из аутобуса при доласку.
У Мајданпеку се одсело у хотелу
„Golden Inn“, где је за излагања чекала
прелепа конференцијска сала хотела.

О

Првог дана Саветовања, 29. августа,
Милош Пекић је излагао о изради Монографије наше школе уочи стогодишњице 2022. године. Изнео је низ
појашњења историјографских појмова
али и додатно појаснио значај монографије за нови тренд у историји да се
историјски проучавају и исходи на локалном па чак и личном нивоу. Слађана Луковић је у свом излагању
изнела резултате анкете наставника
којом је настојала да проникне какве
су последице мешања одељења у
петом и седмом разреду. Истакла је да
анкета недвосмислено показује да су
наставници позитивно оценили методу мешања одељења али и да подаци
о смањењу броја изречених васпитних
и дисциплинских мера такође иде у
прилог закључку да је метода мешања
одељења оправдала очекивања. Ивана
Николић је објаснила методу
пројектне наставе, да реформским мерама се жели у први план ставити не
садржај него сврха, и да према актуелној реформи настава треба да буде
усмерена на исходе. На ово предавање
одлично се надовезало излагање учитељице Ане Зорић о пројектној настави у првом разреду. Она је на јасан
начин анализирала један конкретан
пример примене пројектне наставе
објашњавајући детаљно све фазе које
овај метод подразумева.
Након окончања првог дана Саветовања, учесници Саветовања су отишли
у обилазак надалеко чувене Рајкове
пећине. Туристички водич је неуморно објашњавао лепоте овог чуда
природе на стази дугој скоро три километра, а многи учесници Саветовања отворено су признали да нису
знали ништа о природним лепотама
источне Србије. Након повратка и одмора, уследила је свечана вечера са
живим музичким програмом.

Други дан Саветовања, 30. августа,
почео је презентацијом два одобрена
програма стручног усавршавања наставника. Ову презентацију је реализовала Слађана Луковић која је
предвиђена као једна од реализатора
овог стручног усавршавања и приближила присутнима шта се овим програмом добија. Други програм, који је
Завод за унапређивање образовања и
васпитања одборио, представио је
Милош Пекић најавивши веома занимљиво стручно усавршавање. Друго
излагање приуштила је наставница
српског језика и књижевности Наташа
Мугоша. Она је говорила о дечијој
књижевности у прошлости али и савременог тренутка. Излагање је било
толико садржајно и подстицајно да се
развила богата, и на тренутке бурна
дебата, у којој су се чули разни предлози али и открило да Наташа Мугоша
у рукопису има завршен дечији роман
којим она демонстрира све оно што је
у свом излагању заступала. Чула се чак
најава директора школе да би било
веома добро да се овај дечији роман
појави као „НОВАК ДОДАТАК“ са 12.
бројем „НОВАКА“ који ће изаћи у децембру. Треће предавање другог дана
Саветовања и уједно последње читавог
Саветовања, одржао је директор
школе Влада Вучинић. Он је појаснио
појан из кровног закона „установа од
посебног националног значаја“ објашњавајући да је евентуално добијање
овог статуса за ОШ“Старина Новак“ од
изузетног значаја зато што отвара простор за већу стручну слободу школе,
односно, за лакшу примену њене креативности. Изнео је читав низ чињеница које поткрепљују опредељење да
стицање овог статуса буде дугорочни
циљ ОШ “Старина Новак“.
В.В.
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Милена Маринковић,
дипл. дефектолог-логопед

ПИТАЊА ЗА
ДЕФЕКТОЛОГЕ

Горана Киковић,
дипл. дефектолог-олигофренолог

ПИТАЊА ЗА ЛОГОПЕДА

ПИТАЊА ЗА ОЛИГОФРЕНОЛОГА

1. Штаје ДИСЛАЛИЈА?
Дислалија је артикулациони поремећај који подразумева немогућности линеправилност у изговору појединих гласова. Испољава се у виду: неправилног изговора
гласова, изостављања гласова или њихове замене.
Најчешће се манифестује кроз неправилан изговор фрикатива и африката (С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Џ,Ћ,Ђ), латерала (Л,Љ),
вибранта (Р) и као замена гласова Т са К, Г са Д и обратно.

6. Да ли је АУТИЗАМ излечив?
Аутизам није болест, па зато не можемо да говоримо о
његовом излечењу. То је сложен развојни поремећај чије
су основне карактеристике проблеми у комуникацији, понашању и друштвеним односима. Уз сазревање детета, рано
дијагностиковање, спровођење адекватног третмана и
укључивање у образовни процес одређене карактеристике
се могу превазићи или кориговати. Ипак, то је поремећај
са којим особа уз тешкоће различитог нивоа живи, учи и
ради читавог живота.

2. Када је време почетка исправног говора детета?
Гласови имају своју развојну линију. Сваки узраст
прати и одређен развој гласова, што је битно у дијагностици поремећаја изговора. Дете усваја све гласове до 5.
године (5-6 год. Р, Љ ). Важно је да дете научи правилан
изговор свих гласова до поласка у школу.Грешке у говору
одражаваће се и начитање и писање, па ће тако битно
утицати и на школски успех, а самим тим и на социјализацију и самопоуздање детета. Због свега наведеног, потребно је да се родитељи што раније посаветују са
логопедом.
3. Штаје РАЗВОЈНА ДИСФАЗИЈА?
Развојна дисфазија је поремећај говора и језика у оквиру ког је способност детета да говори испод очекиваног
нивоа за његов ментални и хронолошки узраст. Представља немогућност изговора великог броја гласова, неправилну употребу граматичких облика, неспособност
вербалног изражавања и тешкоће у памћењу речи. Важно
је да се проблем уочи на време и да се што пре започне
са логопедским третманом, како би се дете што пре оспособило за спонтану комуникацију.
4. У ком узрасту је дете спремно да учи страни језик?
Добро је почети са учењем страног језика са 7, чак и са
5 година, али само ако то не онемогућава развој матерњег
језика. Странијезик не треба уводити ако развој говора
матерњег језика фонетски, морфолошки и синтаксички
(на нивоу гласова, речи и реченице) није комплетиран.
5. Штаје ГРАФОМОТОРИКА?
Графомоторика је моторичка активност која се односи
на држање оловке и писање. Моторички развој почиње
развојем грубе моторике, па се наставља развојем финих
моторичких вештина које су основа развоја графомоторичких вештина.
Неопходно је детету дати довољно активности које
утичу на развој фине моторике шаке и прстију. Правилан
развој фине моторике изузетно је важан за бржи развој
говора и смањење вероватноће за појаву муцања.
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7. Које су активности најефикасније за развој фине моторике?
Фина моторика је спретност у извођењу прецизних покрета прстију и шаке уз добру координацију између
прстију и ока. Неопходна је за извођење свакодневних активности и основаје развоја графомоторичких вештина.
Важно је да се се увежбавају уобичајене животне активности које укључују покрете прстима (боцкање, низање, шивење, везивање чворова, закопчавање/откопчавање
дугмета, закључавање/откључавање браве, пребацивање
ситних предмета из посуде у посуду хватаљком или пинцетом, качење/скидање штипаљки, шнирање и везивање
пертли, пресавијање и цепкање папира, сечење маказама,
итд.).
Пожељно је да се израђују радови од ситних предмета и
материјала (перле, зрневље, тесто, пластелин, текстил, вуница, гума, пластика, колаж папир, итд). Уз то треба радити
вежбе за развијање способности писања (различите вежбанке за развој графомоторике, шаблони, итд).
8. Шта је ХИПЕРАКТИВНОСТ?
Хиперактивност је повишена психомоторна активност у
чијој је основи расута пажња. Хиперактивно дете има изразито краткотрајну пажњу, узнемирено је, стално је у покрету, жури или трчи, прекида започету активност да би
започело нову, па и њу оставља недовршену. Склоно је да
прекида друге у излагању и започне неку своју, нову тему,
да прича без престанка, све би да додирне, види и чује.
Узима предмете, погледа и оставља их где се задеси у том
моменту. Често се саплиће, удара у предмете и обара их, а
да то и не примети. Делује неуморно и неорганизовано у
тој јурњави. Често омета игру и активности друге деце,
узима им ствари, прилази им и тражи нешто од њих док
раде.Оваква деца су узнемирена и јасно је уочљиво да је тај
немир праћен сталном, неосмишљеном активношћу. Зато
ће се брже замарати када раде задатке који од њих захтевају да осмисле активности или да изводе активност која
захтева да буду пажљиви и прецизни. Овакво дете се увек
и свуда понаша исто, у кући, школи, на улици.

Хиперактивно понашање има сличности са понашањем „немирног детета” типичног развоја, а може се јавити и у
оквиру хиперкинетичког синдрома
(АДХД). Из ових разлога захтева темељно, стручно, тимско дијагностиковање и третман.
9. Како вежбати усмеравање и одржавање пажње?
Вежбе за усмеравање и одржавање
пажње односе се на развијање способности да дете усмери менталну активност
на неки задатак и да се на њему задржи
дуже време. Препоручује се коришћење
бојанки, слагалица, тражење разлика
и/или сличности на сликама, бројање
објеката на слици, прецртавање задатог
облика, повезивање делова слике објекта
са сенком, проналажење скривених
предмета, играње друштвених игара,асоцијација, квизова, игре разврставања,
игрe меморије, решавање сликовних ребуса, лавирината, вежбе понављања задатог ритма, понављање низова бројева
које неко прочита детету, читање низова
речи при чему дете треба да реагује само
на одређену реч, и др.
10. Шта је АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА?
Ученици са различитим сметњама и
инвалидитетом неке свакодневне животне активности не могу да обаве чак ни
уз помоћ других особа. Са развојем технике и технологије омогућено им је да,
помоћу апарата, помагала, уређаја,
алатки, инструмената и средстава, успешно обављају задатке које иначе не би
могли. То су сви они производи који се
могу направити у домаћинству и чија
цена је врло приступачна, али и скупоцена компјутерска опрема и други индустријски производи. Када ти производи
служе за побољшање неефикасне говорне комуникације онда говоримо о
средствима асистивне технологије за аугментативну и алтернативну комуникацију. Више о овоме потражите на
следећем линку
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/KATALOG-fin-novo.pdf

Актуелно у инклузивном образовању
Aсистивна технологија некада једина могућност особама са
различитим потешкоћама да учествују у свакодневном животу, да
се крећу, уче, раде и да стварају, да остваре комуникацију и да
успоставе социјалне односе
београдском хотелу „Hyatt Regency” је 22. и 23. октобра 2018.
године одржана конференција о
асистивној технологији, аугментативној и алтернативној комуникацији
(ATAAC 2018. Београд). Циљ конференције је био едукација стручњака,
корисника, родитеља, студената, особа
са сметњама у развоју и инвалидитетом и свих заинтересованих за асистивну технологију и потпомогнуту
комуникацију.
Конференција је одржана под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Организатори су успели да окупе водеће
стручњаке и кориснике из земље, региона и света.
Предавачи су били домаћи и страни
стручњаци из различитих установа са
искуством у раду са особама са сметњама у развоју, поремећајима у понашању и инвалидитетом, као и са
искуством у примени и коришћењу
средстава асистивне технологије и потпомогнуте комуникације. Запажена
су била и излагања предавача из неколико страних компанија које се баве
израдом софтвера и/или производњом
средстава асистивне технологије и потпомогнуте комуникације.
На Конференцији је учествовала
стручна јавност (више од 350 посетилаца), али и заинтересовани родитељи,
особе са сметњама у развоју и инвалидитетом, чланови организација и удружења (више од 80 посетилаца).
Конференција не само да је окупила
велики број заинтересованих, већ им
је омогућила да размене искуства,
примере добре праксе и да уче, тј. да
се информишу о средствима асистивне технологије и потпомогнуте комуникације, а такође и да сагледају
могућност њене примене у свом животу и/или раду.
Поред усмених излагања одржана је
и постер презентација радова, као и изложба реномираних страних излагача
у области производње и продаје асистивне технологије. Приказана су различита помагала, опрема, едукативне
играчке и софтвери, уређаји и др
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Посетиоци су имали прилику да испробају све изложене производе, као и
да размене искуства и дају сугестије и
предлоге представницима излагача из
САД, Шведске, Велике Британије,
Хрватске, Пољске и Аустрије који се
баве њиховом производњом и продајом. Могли смо да испробамо различите едукативне игре, програме
намењене управљању уређајима и помагалима, да користимо специјалне
тастатуре, екране на додир, комуникаторе, да се испробамо у управљању
уређајима, опремом, да дајемо
команде рачунару и да користимо различите компјутерске алате и програме
управљајући искључиво погледом, а
такође и да посетимо и користимо за
ову прилику постављену сензорну
собу са пратећим садржајима. Посебно радује њихово обећање да се у
току 2019. године очекује појава едукативних софтвера и опреме, уређаја
и помагала за учење, управљање и комуникацију на српском језику.
Општем утиску допринело је и
појављивање ученика са сметњама у
развоју и инвалидитетом који су и корисници асистивне технологије. Они
су приказали како могу да стварају
музику и дизајнирају веб сајтове коришћењем средстава асистивне технологије.
Оно што је такође значајно јесу цене
ових производа, које су за разлику од
претходних година сада нешто ниже,
што може да утиче на способност
појединаца и установа да се одлуче за
њихову набавку и примену.
Сигурно најважнији утисак који је
на нас оставила ова Конференција
јесте управо тај да је асистивна технологија некада једина могућност особама са различитим потешкоћама да
учествују у свакодневном животу, да
се крећу, уче, раде и да стварају, да
остваре комуникацију и да успоставе
социјалне односе. Они представљају
савремена техничка и технолошка решења која могу да помогну у организовању, планирању и реализовању
наставе и учења пре свих ученика са
значајнијим моторичким и другим
сметњама, поремећајем комуникације
или неразвијеним говором.
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Занимљивости
о школи
прикупио и записао
Влада Вучинић
ГОЛИШАВИ СТАРИНА НОВАК НА ХАЈДУЧКОМ САСТАНКУ
Када су Румуни подигли велелепни споменик Старини Новаку
у Клужу, неке српске новине, као на пример, „Вечерње Новости“,
пренеле су вест о овом догађају али се нико није усудио да покрене идеју подизања споменика и у Србији. Требало је да почне
пети век од страдања српског јунака како би, на иницијативу наше
школе, коначно сазрела свест о подизању споменика и у Србији.
ОШ “Старина Новак“ је израду споменика наручила од академског
вајара Здравка Јоксимовића и идејно решење, стојећа фигура од
гипса, изложена је у Галерији Музеја школе. Али, ретки су они
који су споменик Старине Новака видели у најранијој фази, када
наш јунак на себи још није имао ништа сем стајаћег става, чак
ни одећу. Први сусрет са спомеником десио се, игром случаја и
без икакавог намештања, можда нисте знали, баш на дан хајдучког састанка - на Ђурђевдан. Да ли је ова коинциденција убедљив
предзнак доброг предузећа, послата да осоколи предузетнике,
остављамо читаоцима НОВАК-а да процењују. Тек, једно је неспорно: баш на овај дан, 6.маја, директор школе и наставник ликовног примњени су од стране професора Здравка Јоксимовића
у његовом атељеу. Пред њима је стајао први српски споменик
Старини Новаку, али го као од мајке рођене. Једино је на глави
имао неодређену капу за коју се није могло рећи да ли је шубара,
фес или црногорска капа. Почетно изненађење спљаснуло је након
објашњења професора Јоксимовића да истраживање и проучавање
одеће и оружија из времена Старине Новака још увек предстоји
и није окончано, и да ће завршна верзија споменика уследити
након утрђивања помирљивог и прихватљивог односа две личности
у споменику: хајдучког харамбаше, каквог га описује српска народна поезија, и школованог непобедивог официра који командује
војском од 15 000 коњаника, како га помиње ердељска, а данас
румунска историја.
Шта се све, на хајдучком састанку, говорило о Старини Новаку
вероватно ће заувек остати тајна као и многи хајдучки договори
у српској историји, али ће ипак остати и записано да је нека нова
модерна хајдучка дружина сковала родољубиви план своме
српском роду, на Ђурђевдан, 2018. Лета Господњег.
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ИМАМО ЛИ ПОБРАТИМА
У традицији
ОШ “Старина
Новак“ је да сарађује на разним
пољима са другим установама и
другим школама. У новије доба,
та сарадња добила је велику
афирмацију и на међународном
плану. Међу ђацима популарна је
„Недеља размене“ која је резултат партнерства са холандском
школом Sint-Jan’College из Хунзбрука. Са Румунијом реализује се
сарадња преко, чак, две школе:
из Блажа Liceul tehnologic “Timoteu Cipariu”, и из Клужа Liceul
tehnologic special pentru dificijenti de auy Cluj-Napoca.
У великој Југославији, наша
школа се, можда нисте знали,
побратимила са основном школом у Сарајеву која се тада звала
ОШ “Миљенко Цвитковић“, а данас се зове ОШ “Муса Ћазим
Ћатић“. О овим данима сарадње наше и поменуте сарајевске
школе говори се у Монографији Основне школе „Муса Ћазим
Ћатић“, ауторке Индире Буљубашић, у којој стоји да је у априлу
1967. године, школски хор школе “Миљенко Цвитковић“
дошао у посету школи “Старина Новак“, а у септембру исте
године, у посету школи “Миљенко Цвитковић“ дошли су ђаци
наше школе. Сарадња школа настављена је школске 1969/70.
године када су у госте сарајевској школи дошли представници
ученика и наставника ОШ “Старина Новак“. Сарадња је крунисана 16.05.1980. братимљењем сарајевске и београдске
школе. Том приликом, а поводом дана наше школе, група од
34 ученика и 20 наставника долази из Сарајева, из ОШ “Миљенко Цвитковић“, у Београд и потписује се „Повеља о сарадњи“ две школе. Данас, ова Повеља се са пијететом чува у
Музеју школе, јер – побратим је побратим! А наши преци јасно
су нам оставили то у аманет, што је у „НОВАКУ“ број 11 и
објављено у рубрици „Недоумице просветарске“ као факсимил
једне стране „Земљописа Краљевине Црне Горе“. На крају
факсимила ове стране уџбеника за ученике трећег разреда основнијех школа, стоје речи аманета нама: Треба да је брат
мио, које вјере био, јер тешко брату без брата.

ВИДОВИТИ НАСТАВНИК И ЊЕГОВА УЧЕНИЦА
Задња корица нашег листа број 10 осванула је у децембру 2017. са стрипом који је, на начин својствен само
стрипу, приказао у главној улози споменик Старини Новаку који краси центар румунског града Клужа. Из овог
јединог споменика Старини Новаку на свету, изродио се,
како стоји у стрипу, мистериозни дух који долеће у
Србију, у Београд, у ОШ “Старина Новак“. Ту, у прелепом
холу школе, једином школском холу који је истовремено
изложбени простор једног Музеја, долази до, каже стрип,
необичног сусрета монументалног румунског бронзаног
споменика и нашег скромног српског гипсаног попрсја.
Сусрет је директан – очи у очи! На жалост нестрпљивих
читалаца НОВАК-а број 10, стрип се прекида баш у овом
најзанимљивијем тренутку најављујући наставак и разрешење тек у следећем број. Наравно, подразумева се
да само аутори стрипа знају шта ће се десити у наставку.
Али, показаће се на чудотворан начин да ни аутори овог
узбудљивог стрипа, наставник ликовног Иван Величковић и његова ученица Маша Марковић, нису никако
могли да знају шта ће се у наставку стрипа заиста десити
као разрешење необичног сусрета којим се завршио
први део стрипа. Заправо, ни криви ни дужни и потпуно
несвесно, видoвито су најавили рађање првог српског
споменика Старини Новаку, у Србији, у Београду, на Старој Палилули. Нико, сем Бога, није могао ни наслутити да
ће следећи број НОВАК-а, изаћи тачно на дан промоције
српског споменика Старини Новаку и да ће то бити баш
следећи 11. број НОВАК-а. Зато је задивљујуће да наставак стрипа као разрешење приказује да је дух Старине
Новака, који је почивао у румунском споменику у Клужу,
коначно нашао спокој у споменику у својој отаџбини, у
Србији. Стрип се усхићено окончава цртежом споменика
Старини Новаку на Старој Палилули који је рад академског вајара професора Здравка Јоксимовића, а који
аутори стрипа никако нису могли да виде када су цртали
први део стрипа али су га, ето, видовито предсказали. Израду идејног решења споменика Старини Новаку, можда
нисте знали, наручила је и финансирала сопственим
средствима ОШ “Старина Новак“, а академски вајар
Здравко Јоксимовић, професор на Факултету ликовних
уметности, успео је, упркос обавеза на довршавању споменика познатом глумцу Карлу Малдену, да изваја идејно
решење споменика Старини Новаку и лично га у наручју
донесе у ОШ “Старина Новак“.

Ниједна школа се не може замислити
без буквара, слова и учења чудесне
вештине писања. Зато не чуди што су
све српске школе, где год да се на планети налазе, окићене сликама Вука
Стефановића Караџића, највећег реформатора у историји српског језика.
У истом духу је и у школи „Старина
Новак“ гајен пијетет према овом
српском великану истицањем његових
слика. Међу њима две се посебно истичу. Обе су оригинална уметничка дела, уља на платну. Старија слика је дело непознатог сликара и дуго се о њој ништа
није знало. Вук је са великог платна у дрвеном раму, смешком
испраћао многе генерације ђака школе „Старина Новак“ без
љутње што је о пореклу слике и њеном творцу, о начину како
је ово уље на платну доспело у посед школе – лагано и споро
али сигурно, падала заборав. Све док напорима Музеја школе,
можда нисте знали није откривена стара црно-бела фотографија на којој се јасно види ова Вукова слика, како стоји у
једној од просторија матичне, старе зграде школе „Старина
Новак“, у којој данас обитава Висока текстилна школа. Постало је јасно да је ово уље на платну било у поседу школе и
у времену док је школа радила у згради која је наменски сазидана за школу „Старина Новак“ у улици Старини Новака.
Ако се подсетимо да се школа „Старина Новак“, након протеривања из своје зграде од стране немачког окупатора 1941,
никада више није вратила у своју матичну зграду потуцајући
се као и сваки бескућник док се нове комунистичке власти
нису смиловале 1962. саградивши нову зграду, јасно је да је
ова Вукова слика у свему пратила судбину школе „Старина
Новак“ путујући кроз све среће и несреће школе, и да је, вероватно, једини сведок школовања свих генерација наше
школе. Са овим сазнањем није могуће не осетити посебно
поштовање према овој старини из Старине.
И као што обично бива, нама заборавнима, живот постави
знакове поред пута не би ли нас подсетио да нисмо ниоткуда,
да живот иде даље и да свако време треба, такође, да остави
своје знакове поред пута. Зато је појављивање у школи новог
уља на платну Вука Стефановића Караџића, скоро читав век
након првог, дубоко смислени догађај чија суштина постаје
јасна тек када знамо за судбину старе Вукове слике. Непрекидна нит времена, живота једне школе која опстаде кроз
разне режиме. Нит затегнута између два уља на платну у размаку од једног века. Ововековну
слику Вука школи је поклонила
2014. године ученица чије име стоји
на плочици причвршћеној на раму,
након што је слику насликао њен
деда. Тренутно се ова слика чува у
канцеларији директора школе али је
донета одлука да се ова слика Вука
здружи са својом честитом старином
постављањем у Галерију Музеја
школе како би две слике биле што
доступније најширем дијапазону
очију.

ДВЕ СЛИКЕ А ИЗМЕЂУ ВЕК

О ИГРИЦАМА И НЕКИМ
САДРЖАЈИМА НА ТВ-у
Сви ти садржаји направљени су да буду лаки и заразни. Да вам
у огромним количинама поједу оно чега имате највише и што
бисте могли евентуално да употребите, а то је ВАШЕ ВРЕМЕ
азговарам са осмацима о њиховим плановима сад пред крај основне школе. Док причају са
мном, покушавају и сами да схвате
који је то њихов пут. Да бих им мало
олакшала, питам свакога од њих да ми
каже у чему је по сопственом мишљењу, а може и по мишљењу околине,
добар.
Јављају се спортисти, они који сате
и дане проводе на тренинзима и турнирима, онда ђаци који паралелно похађају и музичку школу, природњаци
и друштвењаци. Највише има оних
који још увек нису начисто. Један од
њих устаје и каже да је добар на
компјутеру. Међутим, његов друг му
на то реплицира и каже:
„Е, чекај, чекај, морамо да разјаснимо неке ствари. Што се компјутера
тиче, све што ти у вези са њим умеш
да урадиш јесте да га укључиш и
играш игрице. Дакле, не знаш ти
ништа у вези са компјутером. Реално,
небитан си.“
Тешке речи, али добар шлагворт.
Почињем да им причам како су сви
они сада пребогати. Отварају очи
широм, гледају ме знатижељно.
Кажем им да сви располажу најважнијим и најведнијим ресурсом који
човек може да има, а то је ВРЕМЕ. Међутим, већина њих се, као прави богаташи, тим својим огромним благом,
разбацује! Из садашње животне перспективе чини им се да је то богатство
неуништиво, односно да га имају
стврано на претек. Зато га немилице
троше на игрице, зилионе разноразних снимака и на гледање потпуно непотребних и испразних садржаја.
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Настављам да им причам о творцима истих, помињем и ријалити програме. Говорим о људима, добрим
познаваоцима људске психологије,
који потпуно свесно манипулишу другим људима.
Сваки пут кад упалите телевизор и
уључите се у било који ријалити програм, потпуно је свеједно да ли је домаћи или инострани, ви сте урадили
управо оно што је произвођачима
истих и био циљ. У преводу, елиминисани сте. Постајете само конзумент,
никако конкуренција. А циљ је управо
то – елиминисати конкуренцију. Како
је рекао онај осмак: НЕБИТНИ СТЕ.
Сви ти садржаји направљени су да
буду лаки и заразни. Да вам у огромним количинама поједу оно чега
имате највише и што бисте могли
евентуално да употребите, а то је
ВАШЕ ВРЕМЕ.
Има на тв-у и добрих, квалитетних
садржаја. На жалост, нису толико популарни. Исто тако, сваки паметни телефон и компјутер је веома моћно
оруђе за безгранично стицање знања и
стварање. Употребите их! Немојте ићи
линијом мањег отпора, не дозволите
да вас усусају велике продукције.
УКЉУЧИТЕ МОЗАК! НЕ ДАЈТЕ
ОЛАКО СВОЈУ НАЈВЕЋУ ДРАГОЦЕНОСТ, СВОЈЕ ВРЕМЕ!
Искључите тв, искључите игрице,
укључите мозак и стварајте! Не можете ни да замислите колико је добро!
Разбацујте се љубављу, радом, добротом, а са временом будите опрезни!
Неповратно је!
И да, ако тако поступите, можете да
будете стварно шта пожелите! Н.М.

„КРАТКО УПУТСТ

Радити тако да се деца, где је год м
чекају; али, најважније, учити их св
на стварима, икони, на примеру на
Натошевић нам још 1857. опису
ајвећи српски педагог и просветни радник у историји Срба,
Ђорђе Натошевић, објавио је
далеке 1857. године, у време када методика још није ни била сасвим развијена
као наука о начину извођења наставе,
књигу из методике којом је на студиозан начин приказао како градиво за
ђаке од првог до четвртог разреда, треба
обрадити. Колико задивљује проницљивост Натошевића да једноставно и очигледно споји начела наставе са
практичним решењима, толико зачуђује да савремени стручњаци који се
баве методиком не баштине ово просветарско благо као полазну основу за уређивање модерног образовног система,
примереног српској култури и српској
традицији. Као да су, тек у нашем времену, питања образовања изненадно попадала са неба, без икакве везе са
предходним временима - савремени педагошки и просветни стручњаци скоро
потпуно игноришу просветна решења
која је Натошевић до детаља разрадио
још пре 161 годину. Зато ће у овом броју
НОВАК-а бити, бар симболично, исправљена историјска неправда према
великану српске педагогије Ђођу Натошевићу, али и скренута пажња на неке
детаље његовог дела чији наслов је и наслов овог текста.
У поменутом делу, Натошевић се
бави радом учитеља и поставља принципе народне школе, за коју каже да је
одређена да децу са њиховим душевним
и телесним дарима (талентима) вештачки освести и изобрази. У душевне дарове убраја: умност, религиозност,
моралност и дружевност. А у телесне
дарове убраја: здравље и снагу. Задаци
народне школе су да освести и изобрази
све умне дарове, све душевне снаге,
веру у Бога, припреми за општински
живот, оснажи тело, подучи како се
чува здравље и отклањају болести. Циљ
народне школе је Богом дане даре изобразити, а науке (наставни предмети)
само толико вреде колико циља извршују. Натошевић посебно наглашава
да је најважније развити ђачке дарове
(у модерном сватању то би значило развити функционално учење) па чак и ако
се предмети забораве јер, према њему,
оснажени дарови остају нам довека а
онда је лако сустићи свако градиво.
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могуће, сама помажу, да сама траже, погађају, налазе, а не да све готово
ве наочигледно, свашта најпре показати, пак онда говорити; показати све
ајочигледнијем, а где тога није, приповедањем, само ништа апстрактно ује принцип рада учитеља који данас називамо функционална настава
У свом „Кратком упутству“ Натошевић описује шест области методичке примене, које назива науке. Трећа по реду, коју
зове Наука гледања, мишљења и говора, учи
ђаке да гледају свесно, удубљено, проницљиво; да науче мислити логично и редовно,
правилно и одабрано, тако да сем што многа
правила за живот науче, ова наука школу
омили и ђацима и учитељима. Како би ова
начела конкретизовао, Натошевић даје опис
како учитељ треба да води разговор о, на
пример, прозору са својим ђацима, називајући ове смернице мустра разговора о прозору. Овом приликом навешћемо само прве
две од укупно шест мустри разговора: 1)учитељ пруживши прст на прозор пита: ко ми
има казати како се ова справа уцело зове?
Пенџер. Пенџер је турска реч, ми имамо
наше лепо српско име прозор, тако га од сада
зовите, остављајте турска и друга страна
имена, где је год могуће. Пазите дакле сада
ћемо се о прозору разговарати. Колико има
ваша школа прозора? На ком зиду стоје, на
коју страну света стоје окренути ови прозори? (исток, југ, запад, север). Прозори на
југу држе собу зими топлије, цвеће у лонцу
на њима најпре процвета, запитате то; а ко
зна зашто? У собама са прозора на северу у
зиму је најладније, а лети ладовно; а на прозоре источне и западне највећма наваљује
ветар, киша, снег, туча и др. Дакле на којима
је најтоплије, а најладније? 2)Ко ми уме све
делове прозора именовати? Како се зове
ово? Крило. Ово? оплата (не ћерчиво) Ово?
Окно, ваталица, реза, оков. Колико има
крила? Окна? Које је лево, десно, горње,
доње? Од чега је оплата? Од дрвета. Каква је
дакле? А какво је стакло? (провидно) Зашто
се каже тако? Ко га урезује? А знате ли од
чега се прави стакло? Од чега је оков, реза,
ваталица, запињача, шарке? Какве су дакле?
Изброји ми сва та имена и сва та својства.
Кажи ми још која својства стакла. (кршно је)
када се стакло разбије, оно се на ситне оштре
мрвице распадне које човека лако посећи и
осакатити могу. Ја знам једно дете што се са
стаклетом играло, једаред се посече, ту
силна крв почне лопити, после се даде рана
на зло: то је дете грдне болове отрпило, да сте
га чули како је врискало од бола, никада се
не би са стаклом играли; ево му је рука у часу
овако отекла била; ту је после силан гној
текао, дете је урлало од тешкога бола и није
му се могло помоћи; у вриски од бола издахнуло је, умрло; Оћеш ли се и ти са стаклом
играти? А хоћеш ли свом млађем брату дати
да се игра?

Недоумице просветарске

Дакле, Натошевић нам још 1857. описује принцип рада учитеља који
данас називамо функционална настава. Колико смо пропустили у развоју
српског образовног система не уважавајући Натошевића, и колико смо, као
тиква без корена, панично прибегли увозу страних образовних концепата?
Натошевић дефинише врло јасне и неспоре принципе методике за српске
учитеље: са познатог прелазити на непознато, а не натрашке; са лакшег на
теже, и то постепено; са најпростијег на сложено; са крупнијег на ситније;
са најближег на даље; са познатог на непознато; са видљивог, конкретног и
реалног на невидљиво, апстрактно и идеално; увек са знањем што га дете
има ићи даље; свака нова лекција да из предходне исходи а припрема наредну; у почетку лагано напредовати али истрајно и тврдо; удесити тако да
сва деца пазе, мисле и раде; радити тако да се деца, где је год могуће, сама
помажу, да сама траже, погађају, налазе, а не да све готово чекају; али,
најважније, учити их све наочигледно, свашта најпре показати, пак онда говорити; показати све на стварима, икони, на примеру најочигледнијем, а где
тога није, приповедањем, само ништа апстрактно. Да ли је било потребно, у
нашем времену, измишљати стандарде компетенција наставника или је то
важно просветарско питање Натошевић већ решио? Да смо развијали образовни систем, на принципима које износи Натошевић, да ли бисмо данас
посезали за реформом или само за природним, безболним и нестресним потезима једино ради простог прилагођавања новој технологији и ритму времена али не и новим принципима?
В.В.
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