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Карате кид

Наша школа има много талентованих ученика. Један од њих је Марко Марковић,
ученик одељења 7/1. Сви смо ми веома поносни на његов успех на Првенству света у
каратеу. Марко је 11.10.2014. године у Пољској освојио златну медаљу у конкуренцији
кумите, за узраст 13-14 година.
Разговарајући са Марком, сазнали смо да се каратеом бави већ шест година.
Ово му није први пут да учествује на светским првенствима, нити му је први пут да
на неком такмичењу освоји златну медаљу. Публика у Пољској је била одушевљена
и то је допринело томе да се осећа феноменално. Каже да му родитељи увек пружају
велику подршку, да су због овог такмичења били веома узбуђени и како су поносни на
његов успех.

Кошарка

Урош Станковић 5/1
Милица Цвјетковић 5/1

Општинско првенство основних школа у кошарци за ученике седмог и
осмог разреда одржано је 1.10.2014. године у сали ОШ „Стеван Сремац“.
Нашем тиму није било лако, конкуренција је била јака јер је учествовало
петнаест школа са општине Палилула. Упркос таквој конкуренцији, наша
школа их је савладала, освојила прво место у финалу и том победом су се
директно пласирали на Градско такмичење.
Марија Пашић 5/1
Урош Станковић 5/1

Пливање
У СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“ одржано је
Републичко првенство у пливању за ученике нижих разреда.
Такмичење је одржано 25.11.2014. године. Ученик наше
школе Андреј Голубовић (4/1) је након одличног резултата
на Градском такмичењу (прво место и златна медаља,
за ученике нижих и виших разреда), освојио сребрну
медаљу на Републичком првенству. Оба пута се такмичио у
дисциолини 50 метара прсно.

Шах

Теодор Крстић 5/2

У суботу, 22. новембра, у ОШ „Стеван Дукић“ одржано је Првенство основних школа у шаху.
Учесници су били ученици школа са општине Палилула. ОШ „Старина Новак“ је, као и до сада, имала
своје представнике, који су постигли одличне резултате.
Наш друг Марко Јовановић, ученик 5/2, освојио је прво место у конкуренцији дечака до 12
година и тиме се пласирао на Градско такмичење .
Милена и Ђурђа Милинковић, обе ученице 5/2, такмичиле су се у конкуренцији девојчица до 12
година. Милена је освојила прво место, а Ђурђа Милинковић је била трећа.
Милена Милинковић 5/2
Ђурђа Милинковић 5/2
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Мали ликовњаци
Ликовни радови ученика различитог
узраста освојили су на сваком од три
конкурса неко од прва три места, па чак и
две специјалне награде.
Теодора Граић, ученица 2/2, послала
је свој рад на конкурс Свако дете срећног
лица чува једна породица и освојила је
друго место за млађи узраст.
На конкурсу Народне ношње прво
место за старији узраст освојила је Ана
Комосар из одељења 7/1, док је специјалну
награду за млађи узраст добила Маша
Марковић из 4/3.
Последњи конкурс у низу, Београд
ноћу, је изгледа био најинспиративнији
за наше такмичаре, па су освојена два
трећа места и једна специјална награда.
Специјалну награду за млађи узраст
добио је Никола Гуја 2/2, а треће место
за старији узраст деле Тијана Ивановић и
Ана Николић, обе ученице одељења 5/3.

19

NOVAK 5

Десета интерактивна паметна табла
у OШ ″Старина Новак″ŠŠ
Тачно након годину дана, када су набављене прве три интерактивне табле, у OШ
″Старина Новак″ стигла је десета јубиларна интерактивна табла. Таблу је уручио у име
предузећа донатора Direct Capital S господин Gili Dekel представник израелских инвеститора
на општини Палилула. Донација представља гест даривања поводом јеврејског празника
светлости, Хануке.

У знак захвалности OШ ″Старина Новак″ приредила је програм у коме су учествовали
чланови школског хора који су, поред осталог, отпевали химну школе. Учешће у прослави
имали су и ђаци вокални и инструментални солисти. Након извођења програма, господину Gili
Dekel уручена је урамљена ЗАХВАЛНИЦА у којој је стајало да се додељује за ктиторство и
показану високу друштвену одговорност.
Пред многобројном новинарима изјаве су дали најпре директор школе Влада Вучинић,
који је исказао важност интерактивне табле за савремен вид наставе, и господин Gili Dekel који
је изразио надање да ће деца уживати користећи таблу.
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Пројекат ,,Поглед у свет’’
Други дан јеврејског празника светлости, Ханука обележен је у Установи културе
‘’Палилула’’ отварањем изложбе дечијих радова ‘’Поглед у свет’’ деце из ОШ ‘’Старина
Новак’’ и Јеврејског омладинског центра и симболичном церемонијом паљења две
свеће на Ханукији – свећњаку. Амбасадор Израела Њ. Е. господин Јосеф Леви, који је
отворио изложбу, запалио је прву свећу на осмокраком свећњаку док је председник ГО
‘’Палилула’’ Стојан Николић запалио другу свећу као гест обележавања пријатељства
између српског и јеврејског народа.

Изложба ‘’Поглед у свет’’ реализована је у сарадњи са општином Палилула и
ОШ ‘’Старина Новак’’ на иницијативу и под покровитељством израелског инвеститора,
компаније ‘’Direct Capital S’’, и представља јединствену збирку дечијих радова
инспирисаних заједницом и духом предстојећих празника. Културна различитост је била
инспирација да најкреативнији ученици ове палилулске школе и чланови Јеврејског
омладинског центра сарађују и покажу свој таленат. Присутним посетиоцима обратио се
г. Стојан Николић, председник ГО Палилула и захвалио се инвеститору који је иницирао
овај пројекат. Позив да учествују и представе своје радове прихватило је више од 60 ђака
узраста од првог до петог разреда ОШ ‘’Старина Новак’’, чији је директор г. Вучинић у
свом обраћању најавио да: ‘’Изложба ‘’Поглед у свет’’ представља својеврсни школски
час који је за ђаке ОШ Старина Новак био лекција о јеврејском празнику Ханука. Дечији
радови непосредан су израз уважавања вредности различитих култура.
Ханука је весели, породични празник, коме се посебно деца радују. Представља
празник светлости, траје осам дана и осам ноћи и слави победу Јевреја Макабејаца над
паганском грчко-асиријском војском предвођеном Антиохијем Четвртим, и посвећења
Другог Храма који је био оскрнављен током њихове окупације Јерусалима. У знак
сећања на сва чуда која су се десила, за Хануку се користи посебни осмокраки свећњак
(‘’Ханукија’’) који гори током свих осам дана и ноћи прославе празника. Том приликом
се једу посебне крофне ‘’sufganiot’’ и традиционално се игра плес ‘’dreidel’’. За овај
празник везује се и традицја даривања поклона, те се деца њему увек изнова радују.
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