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ИЗ ЖИВОТА ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ СТАРИНА НОВАК
Visiting The International School of Belgrade
Being a part of a bilingual class has a lot of advantages. One of
them is visiting The International School of Belgrade (ISB) and meeting
a lot of kids from all around the world, and, of course, seeing a different
system of education. Last time we were there, we visited a book fair. It is an
event where students from the ISB collect the books that they don’t need,
so that people can buy them. For 500 dinars you can fill a large bag with as
many books as you want. The best part is that the money goes to charity.
It’s nice to see schools and kids doing some good to give back to the community, and I think we all
should do that as well.
Посета Интернационалне школе
Бити део билингвалне наставе има доста предности. Једна од њих је посета
Интернационалне школи и упознавања са децом из целог света, као и упознавање са другачијим
системом наставе. Последња посета Интернационалној школи била је за време њиховог сајма
књига. На том сајму ученици школе доносе књиге које им не требају, а посетиоци добији за
само 500 динара велику кесу у коју могу да ставе жељени број књига. Најбољи део сајма јесте
то што новац иде у добротворне сврхе. Драго ми је да видим да школе и деца раде овако хумане
ствари за људе којима је потребна помоћ и мислим да и ми то треба да радимо.
Софија Петровић 8/4
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Хуманост на делу
Пре тачно седам месеци неке градове у нашој земљи захватила је
велика природна катастрофа. Поплаве су унесрећиле многе породице,
уништиле им домове, направиле клизишта, онемогућиле скори повратак
родним местима. Поводом ове непогоде, наша школа није остала
равнодушна. Веома брзо је формиран Штаб за прикупљање помоћи, који
је одмах кренуо са радом. Акцији су се, у складу са својим могућностима,
одазвали ђаци, родитељи, запослени, комшије и сви којима смо били близу.
Већ после неколико дана Чета извиђача „Старина Новак“ испоручила је
хуманитарну помоћ најугроженијим породицама у Бајиној Башти. Знамо
да је помоћ значила онима који су је добили.
Канцеларија УНИЦЕФ за Србију и ЦИП организовали су 24.9.2014. године свечаност
на којој су поделили захвалнице својим сарадницима. Захвалнице за заједничку акцију
прикупљања помоћи за децу Обреновца и Лазаревца добиле су и ОШ „Старина Новак“, Одред
извиђача „Ветерник“ и Одред извиђача „Отписани“.
Теодор Крстић 5/2

ПРОЈЕКАТ ЕДУКАЦИЈЕ ДЕЦЕ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У одељењу 1/3, у коме разредну наставу изводи учитељ Стефан Димитријевић,
реализована је 24.12.2014. радионица из области заштите животне средине. Едукатор који је
реализовао радионицу, причао је са децом о важности заштите животне средине, а као један
од видова рециклаже старог папира прављене су оригами фигуре. Основ за радионицу била
је сликовница Екологијанка аутора мр Александре Вучинић која је и извела радионицу. На
крају дружења, сви ђаци су добили помениту сликовницу,
али и дипломицу за учешће и мали пакетић са слаткишима.
Пројекат је непрофитабилан и реализује се захваљујући
ентузијазма чланова JICA Alumni организације из Србије.
Удружење JICA Alumni чине бивши полазници курсева које
је организовала Јапанска агенција за међународну сарадњу
JICA, институција владе Јапана која пружа помоћ државама
у развоју кроз пренос знања и технологија.
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Извиђачи
Београдски зоолошки врт је 4.10.2014. године примио посету пчелица Извиђачке
чете „Старина Новак“. Њима су се придружили извиђачи из Ветерника, Старчева,
Врања и, наравно, Београда. Уз пуно игре и забаве понешто су и научили. Смотри је
присуствовао и нешто старији и искуснији извиђач Бошко Обрадовић, члан Савеза
извиђача Србије, са својим унукама, члановима наше чете.
Тијана Ивановић 5/3
Теодора Обрачевић 5/3
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НОВО РУХО
Многи мисле да су током летњег распуста школе затворене, али код нас није било тако.
Наша школа је доживела велике промене. То се најбоље види у кабинету хемије-физике и у
канцеларији ПП службе.
Кабинет хемије и физике је добио две судопере, комлетан намештај, нов прибор за рад
и интерактивну таблу, што омогућава квалитетнији рад, посебно када је у питању извођење
експеримената.
Канцеларија ПП службе добила је нови паркет, нов намештај и урађени су молерски
радови. Промена амбијента омогућава пријатнији боравак у њему и ученицима и родитељима,
док нови рачунари омогућавају педагогу и психологу бољи и успешнији рад.
Нешто мање промене, али не и неприметне, десиле су се у кабинетима техничког
(интерактивна табла, паркет), ликовног образовања (једноседне клупе), физичког васпитања
(нов паркет, рипстоли), у кабинету историје-географије и математике (интерактивна табла,
нове клупе).
Оно на шта смо посебно поносни је скамија, која је направљена по наруџбини и
представља верну реплику скамија које се чувају у Педагошком музеју у Београду. Налази се
у холу школе и не служи само као музејски експонат. Она је у живој употреби јер је користе
дежурни ђаци који су распоређени у холу школе. Ово је, засигурно, најмлађа скамија на свету
и бар по томе је оригинална и уникатна.

Елена Секулић 5/2
Милена и Ђурђа Милинковић 5/2
Тара Пријовић 5/2
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