NOVAK 5

Пријем првака
Првог септембра у ОШ „Старина Новак“ одржан је пријем првака. Пријем је одржан
у школској библиотеци са почетком у 18ч. Учесници су били ученици прошлогодишњег
првог разреда. Сусрет тадашњих и будућих првака био је пропраћен следећим тачкама:
две песме хора, две плесне тачке, четири скеча...
Учитељице првих разреда, Слађана Ђуричић, Даринка Танасковић и Љиљана
Милошевић, биле су задужене да све тече по плану. Послови су били подељени. Сви су
се трудили да добро ураде свој део посла, па је тако неко правио цветове, неко беџеве,
неко је био задужен за музику, а неко је ђаке упознавао са школом. Учитељице су биле
срећне што ће упознати нове ђаке. Приредба је била духовита и весела.
Ове године, према речима учитељице Слађане Ђуричић, прваци су били непосредни,
весели и помало уплашени. Она сматра да је веома занимљиво и важно бити учесник
ове приредбе.
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“Не припремајте пут за децу, него децу за пут”
Мудра изрека, а знамо како је тешко поставити границу када су деца у питању; држати се
доследно захтева и очекивања и истовремено бити топао и подржавајући родитељ. Или психолог у
школи. И тако, сваки дан је иста клацкалица: пустити их да самостално промишљају своје дилеме и
сналазе се, а с друге стране пружити им подршку да знају да нису сами у томе. Свакодневно је присутно
размишљање о томе како им помоћи да стекну оне важне животне вештине помоћу којих ће моћи да
се заузму и изборе за себе, и истовремено сачувају и не повреде друге око себе. Често се одговори и
решења проналазе онда када им се најмање надамо - онда када одустанемо од тога да их тражимо, када
се изместимо из размишљања и дозволимо да нас свакодневна интеракција, како са одраслима, тако
и са децом, мења и развија. Кроз неколико скица покушаћу да опишем како изгледа радионичарски
(превентивни) рад психолога у школи током кога сви подједнако учимо о себи и другима и долазимо до
одређених одговора, али и до нових питања и дилема.
Из Дневника рада психолога...
„Данас смо креирали психолошку радионицу “Вођена фантазија, техника релаксације”. Требало је
времена да померимо столове и распоредимо столице у круг, али нисмо одустајали. И сви су помагали,
није било потребно да се говори сваком понаособ. Кад сам почела да померам сама, спонтано су се
прикључили да помогну, пратили су активност кроз смех и жамор. Смеју се док говорим да затворе
очи и крену на унутрашње путовање. Размишљам како је то увек лакше са млађом децом, она имају
више поверења у одрасле, али не одустајем јер знам да и преадолесценти жуде да буду још мало
само деца. Док им читам причу, а они замишљају, гледам да све друго остане по страни и да буду
у мислима само са сликама које чују... Питам се да ли прате, да ли им је занимљиво, па кажем себи:
„Веруј, веруј и истрај, биће добро!“. И онда заиста, сакривам изненађење, они отворе очи, и на позив
да нацртају слике које су имали под капцима, настају изузетни цртежи. Како су само маштовити!
Поносни су што имају своје тајно место за опуштање. Кроз своје цртеже приказали су цео свој свет
– своја очекивања, жеље, надања, снове, недоумице, своја размишљања. Једна девојчица, док дели оно
што је цртала са другима, назвала је данашњу радионицу “Царство снова” и причала је о томе како
је уживала док је маштала. Изгледа да ово што смо заједно направили развија међусобно поверење,
отвара нове могућности за разговор, гради односе и улива осећање сигурности. На крају им говорим о
томе како је вредност садашњег тренутка велика и да доживљавајући садашњост баш онакву каква
јесте себи дајемо највеће шансе за раст и развој. Највише учимо слушајући једни друге и из онога што
управо сада заједно правимо од овог времена и простора које имамо на располагању.”
...
„Одлазим у одељење са неодређеном идејом како ће бити данас. Подстицајна енергија јесте се
покренула прошли пут, али не знам шта им се ново догодило, како се осећају, о чему данас размишљају.
Осмислила сам различите кораке за радионицу, али кажем, видећемо како ће ићи. Подсећам себе да
будем отворена за њихове идеје и да их узмем у обзир. Радују се кад дођем, и то ми је добар знак.
Кад испричају укратко своје приче, заокружимо круг, поделимо своје мисли, заиграмо се и уронимо у
нова искуства. Цртали смо своје жеље. Уочавали смо шта нам треба да их остваримо, шта су нам
препреке, ко су нам помоћници, колико зависи од нас, колико од других. Онда је требало да се охрабре
и да их кажу гласно, а ми остали да подржимо свакога понаособ док изговара своју жељу. Стојимо у
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кругу изнад “бунара жеља” који смо направили од цртежа, једно дете изговори жељу, а ми ритуално
понављамо последњи слог као ехо из бунара. Било их је разних... И великих и малих, оних свакодневних
и оних које су за цео живот. Како су мудри, храбри и одважни, мислила сам. Имају поверења једни
у друге и то ми је најважније. Питам себе зашто сам страховала, видиш како деца увек позитивно
реагују на игру, како се лако пусте и опусте. Како им мало треба, само мало искрене пажње кад добију,
дају вам цео свој свет.“
...
„Да, пред крајем школовања су, али ћу да пробам да се играмо данас. Осмислила сам радионицу и
увешћу их у игру. У почетку им је досадно, збуњени су, не знају шта желим да постигнем, шта их
очекује, а знам да воле кад наслућују скривени смисао. Затим, и даље им не објашњавам, само водим
активност, и како нисам одустајала, почињу да се играју и износе и своје идеје, своје мишљење. „Аха,
мислите линију која описује нас саме, наша осећања!“ Боље знају од мене да опишу шта радимо! И
онда се допуњујемо. Смех ми говори да сам на добром путу, има енергије и сви су укључени. Посматрам
сада више него што учествујем, сами воде активност, организују се. Само мало им треба да се помере,
само мало поверења у процес и да им се пружи шанса, да се остане у контакту, да се не иде у критику,
само мало да се подрже у ономе што јесу.“
Наши сусрети су пуни изазова. Обележавају их подједнако и потешкоће и чаролије. Сваки је
јединствен, из сваког се учи и расте, сваки нам доноси нове спознаје и радости. Кроз односе са другима
градимо своју личност, изналазимо решења и одговоре. Креативност која се кроз интеракцију покрене
кључна је карика у превазилажењу личног застоја. Потребно је само да будемо спремни да чујемо и да
останемо довољно дуго отворени, без очекивања. Да будемо стрпљиви да не закључујемо прерано и да
дозволимо себи да заједно кокреирамо значења. Тек тада, кад дођемо до тога да разумевамо другог, да
будемо потпуни на његовом месту, померамо своје границе. У ишчекивању наредних сусрета, останите
охрабрени, подржани и верујте у своје потенцијале, заједно ћемо учити како да самостално креирате
сопствени пут.
Слађана Луковић, психолог
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Радост Европе

Радост Европе, манифестација која ствара узбуђење и домаћинима и посетиоцима,
одржана је од 2.10.2014. до 5.10.2014. године. Наша школа је учесник ове манифестације још
од 90-их година, па је тако била и један од учесника ове године. Скоро сваке године примали
смо две групе, зато што смо отвaрaли врата и деци коју друге школе нису успеле да приме. Ове
године примили смо Румуне из Клужа и Блажа. Предвиђено је да свака група има по преводиоца,
па су нама обезбеђена два преводиоца, који су професори румунског језика на факултету. Наши
гости упознали су Београд кроз шетње у које смо их водили и уз помоћ знаменитости које смо
им показали. Румуни су од нашег града видели најлепше делове: Калемегдан, Аду Циганлију и
Кнез Михаилову. Београд је оставио диван утисак на госте, па су самим тим отишли задовољних
лица. Свака година је све лепша, али све краћа.
Разговарале смо са другарицама које су биле домаћини како бисмо сазнале како је
протекло дружење и какви су њихови утисци.
Гошћа Маше Кљаковић (5/2) била је Симона, девојчица која је дошла из румунског
града Блажа. Њима двема није било тешко споразумети се, зато што су обе знале енглески
језик и на њему су причале. Поред места на које их је водила група из наше школе, Маша је
Симону водила и у шопинг центре, на
Калемегдан и Аду Циганлију. Симони
се много свидео Београд, а највише је
уживала у Ади Циганлија. Договориле
су се да ће наставити дружење преко
фејсбука и да ће долазити једна код
друге. Маши је ово први пут да учествује
у Радости Европе. Каже да су њени
укућани лепо реаговали на Симону,
посебно њена сестра.
Миона Копривица (5/1) је по
други пут учествовала у манифестацији
Радост Европе. Ове године примила је
гошћу из Румуније, из Блажа. Девојчица
која је код ње дошла 1. октобра звала
се Николета. Аутобус је стигао мало раније, па је Миона задужила маму да све припреми
на време. Очекивала је да ће Николета бити тиха и стидљива, али се она одмах опустила.
Миони је било тешко да се растане од своје другарице из Румуније. Њих две су се договориле о
наставку дружења преко фејсбука, а можда и кроз Мионину посету Румунији, када би упознала
Николетину породицу.
Марија Михаљев 5/1
Софија Михаљев 5/1
Елена Секулић 5/2
Тара Пријовић 5/2
Милена Милинковић 5/2
Ђурђа Милинковић 5/2
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Вајарска радионица
У одељењу 2/3, у четвртак 9.10.2014. године, десила се једна интересантна посета.
Гошћа на часу ликовне културе била је мајка ученице Мартине Јовановић. Она је по занимању
вајарка. Читаво одељење је са својом учитељицом Слађаном Ђуричић учествовало у вајарској
радионици. Госпођа Јовановић је донела сав прибор како би мали уметници могли кроз игру да
направе све што желе. По завршетку, учионица је остала пуна разноврсних дрангулија: украси
за новогодишњу јелку, беџеви, кутија за изгубљене ствари, шоље и чиније.
Марија Пашић 5/1

Јесењи Крос
Јесењи крос одржан је у школском дворишту ОШ „Старина Новак“, у четвртак
25.9.2014. године. Традиција је да се крос одржава у парку код хале Пионир, али ове године
се због временских услова није реализовао тамо. Дошло је до још једне промене у односу на
прошлогодишњи крос - учесници су били само ученици млађих разреда и њихови родитељи.
Старији ученици су били изузетно разочарани јер су крос нестрпљиво ишчекивали. Постоји
могућност да ће се за њих одржати када временски услови то дозволе.
Огњен Радоман 5/3
Предраг Аврамовић 5/3
Нађа Николић 5/3

5

