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Марко поново плени својом причом!
Ове године организована је прва књижевна
манифестација „Момини Дани”, посвећена Моми Димићу,
нашем истакнутом песнику, романсијеру и путописцу.
Један део манифестације чинило је својеврсно књижевно
вече, одржано 9. децембра, на коме су читани дечији радови.
Међу награђеним текстовима нашла су се и два прозна
рада нашег ученика Марка Јовановића (5/2). Марко је
освојио 2. место и добио похвалу за прозно стваралаштво.
Учешћем на овом конкурсу, обогатио је своју колекцију
диплома и похвала са многих литерарних конкурса још
двема, али је и својој школи донео једну захвалницу.

КЛУБ ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
„Са оним ко је добар, ја сам добар,
Са оним ко није добар, ја сам ипак добар!“ - Лао Це
Клуб Уједињених нација у нашој школи у школској 2014/2015. години наставио
је са радом. Чланови Клуба, на пригодан начин, обелeжили су знамените међународне
празике: Дан мира, Дан УН, Дан УНЕСКА, Дан деце.

У понедељак 17.11.2014. године у библиотеци школе одржана је вршњачка
едукција на тему „За толеранцију и ненасиље“. Чланови Клуба активно су учествовали
у радионици. Веома успешни вршњачки едукатори су Исидора Жујовић и Софија
Петровић.
толеришемо разлике,
Ми уважавамо туђе мишљење,
не приступамо насиљу,
помажемо у превазилажењу проблема.
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Школска библиотека ОШ „Старина Новак“

Наша библиотека је смештена на другом спрату школе. Састоји се од две просторије које
су међусобно повезане и заједно чине једну, функционалну целину. Библиотека је опремљена
једностраним и двостраним полицама за смештај књижног фонда.
Поседујемо неопходну техничку опрему за све врсте наставних активности, семинарскопредавачки рад, извиђење јавних часова, ... библиотека је и простор за пројектовање филмова
(Ђачки боскоп), простор за шаховску секцију...
Данас библиотека поседује фонд од 7 500 књига које су
уведене у инвентар библиотеке, обрађене према УДК систему
класификације књига и смештене на полице. Већину књижног
фонда чине наслови који су предвиђени као обавезна лектира, а
мањи, али не мали, део фонда су књиге светских и српских класика
и шире. Овај други део фонда је доступан родитељима наших ђака и
запосленима школе. У библиотечком фонду се налази и референсна
литература: речници, енциклопедије, атласи и др.
Већина ове литературе набављена је из властитих средстава - куповином, а један део
је поклон добрих људи, углавном родитеља наших ђака.. Осим књига наша библиотека је и
фундус за уџбенике за ученике од 1. до 8. разреда.
У библиотеци, поред монографских постоје и серијске публикације за ученике и
наставнике. Претплаћени смо на два месечна часописа. Посетите нас, постаните члан наше
библиотеке, сигурни смо да имамо књиге које ћете прочитати!
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Певачки таленти
На овогодишњем Општинском такмичењу „ДЕМУС 2014” неколико наших ученика
постигло је одличне резултате у различитим жанровима и категоријама. За све жанрове постоје
четири узрасне категорије ( I категорија - први и други разред, II категорија - трећи и четврти
разред, III категорија - пети и шести разред, IV категорија - седми и осми разред).
На такмичењу Најраспеваније одељење одељење 3/1 освојило је друго место.
Катарина Ђинђић, певајући домаћу народну песму, освојила је треће место у III
категорији на такмичењу Златна сирена.
Највише успеха имали су ученици који су се такмичили у IV категорији. Они су освојили
три прва места и пласман на Градско такмичење. Катарина Кочетова и Уна Вујошевић су то
учиниле својим дуетским наступом, на такмичењу Мали вокални састави. Марта Хаџиманов
и Лазар Парежанин успех су постигли наступима на такмичењу Златна сирена, и то Марта
певајући домаћу народну песму, а Лазар изводећи једну староградску песму.

Пријатељи деце београдске општине Палилула
Литерарни конкурси

Народни обичаји, предања, бајке и друге приче
везане за културну баштину нашег народа
1. место, млађи узраст

Срећа је живот који је пун љубави
Некада давно, у једном удаљеном краљевству, живео је један краљ који је имао седам синова.
Његов дворац беше раскошан, са вратима од чистог сребра и прозорима од сјајних белих бисера.
Једнога дана, краљевством се прочуло да је краљу неко украо седам мачева, и то ониј које је краљ за
Дан краљевства желео да поклони својим синовима. Први мач је био златне боје, други сребрне, трећи
беле, четврти црне, пети сиве, шести црвене а седми жуте. Сваки мач је имао неко значење. Први је
значио СРЕЋА, други ЈЕ, трећи ЖИВОТ, четврти КОЈИ, пети ЈЕ, шести ПУН, седми ЉУБАВИ...
СРЕЋА ЈЕ ЖИВОТ КОЈИ ЈЕ ПУН ЉУБАВИ!
Чим је чуо да су мачеви украдени, краљ је позвао своје синове и рекао им да треба да крену у
потрагу за драгоценим мачевима. Када су то чули, краљеви синови су се одмах спремили и кренули на
пут. На том путу, наилазили су на разне опасности. Али, краљеви синови су били храбри и одлучни да
пронађу седам мачева. Тако прође једна дан.
Када је пала ноћ, краљеви синови угледаше необичан призор. Месец, који је те ноћи јако сијао,
обасјавао је реку. Краљеви синови угледаше одраз човека у води. Упиташе га ко је и одакле долази.
Човек им рече да су га страшни небески витезови заробили а потом приковали за стену и да се његов
одраз у води може видети само у ноћи пуног месеца. Краљеви синови се сажалише и спасише човека
који пође с њима у потрагу за седам мачева.
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Путовали су цели следећи дан. Предвече стигоше у неку шуму. Људи који су ту живели, причали
су како постоји аждаја са седам глава и седам мачева. Краљеви синови упуташе једног од шумских
људи где живи та аждаја. Он одговори да аждаја живи преко седам гора, седам планина и седам језера.
Краљеви синови наставише даље.
Прођоше шест гора, али на седмој застадоше јер их ту сачека пас са три главе. Тако беше и
надаље. На свакој седмој планини и седмом језеру, чекало их је чудовиште. Храбри краљеви синови,
побише сва чудовишта која су им се нашла на путу и стигоше до чуване пећине где је живела аждаја.
Када су стигли до улаза у пећину, имали су шта и да виде-аждају са седам глава и седам мачева
уместо руку. Краљеви синови, дуго су се борили са аждајом, али су коначно успели да је победе и исеку
јој све главе. Али, тада, на њихово изненађење, из велике, зле аждаје излети ђаво који побеже у висине.
Краљеви синови се збунише, нису знали шта да раде. Али, тада, онај човек ког су спасили из окова,
одједном, претвори се у крилатог анђела који полети у висине, уништи ђавола и потом одлете негде
далеко.
Тако су се сложни и храбри краљеви синови поносно вратили у очево краљевство и живели
срећно до краја живота. А са њима су се у краљевство вратили и драгоцени мачеви, свих седам: СРЕЋА
ЈЕ ЖИВОТ КОЈИ ЈЕ ПУН ЉУБАВИ!
Реља Царић 4/1

1. место, старији узраст

Два плавичаста, али и сивкаста створења приђоше Ани. Имали су испитивачки поглед. Она упери стрелу
у једно. Али, ту је био један... Чудан дечји сјај ког се она помало прибојавала, а помало је будио чудно
тугу у њој. Није хтела да убије дете. Зна да је то пре него што је постало укаљано чудним и мрачним
силама било дете. Дете, за име Бога. Она врати лук и стрелу на место и одведе два створења до реке.
Сунце је полако почело да излази. Изгубила је појам о времену. Ана се сети онога што је видела на
Хеленином крштењу и окупа помало и прекрсти ова створења. Они засјаше бело. Полако из одвратних,
љигавих створења настадоше деца. Мушко и женско. Имали су око седам година. Ана отцепи део своје
јакне и умота децу унутра.
Вратила се у кућу, држећи дечака и девојчицу, Илију и Лену, како су јој рекли, за руке. „Крстила сам ову
децу“, објасни Ана. „Видиш нема више никаквих клетви. Неће бити вриштања више. Још само један
дрекавац ми фали.“
„Поносни смо“, рече Магдалена и погледа децу. „Ушушкаћу их негде.“
„Важи“, рече Ана.
Следећег дана је крстила и последњег дрекавца и како је сазнала, звао се Матија и имао је око девет
година. Крај је био сигуран. Ана је окачила крст изнад Хелениног кревета.
„Ево ти нешто по чему ћеш ме памтити кад одем из села“, рече и преда Хелени једну огрлицу.
Хелена је отвори и унутра угледа ситну слику где се Ана и она грле. Ана јој се насмеши.
„Хвала“, рече Хелена и загрли Ану.
Неколико дана касније, вратио се и њихов отац, Грегор. Била је то срећна породица и дошла су срећнија,
али понекад и тамнија доба.
Лагао бих вас кад бих вам рекао да су живели срећно до краја живота, зато што ни сам не знам крај ове
приче. Али, рецимо да су живели углавном срећно до краја живота.
Михајло Тодоровић 7/3
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Народни обичаји
Векови и времена долазе и одлазе, као возови на перонској станици. Иза њих остају само по која
фотографија, слике, накит и малобројне остале ситнице које нас подсећају на не тако давна времена.
Та добра стара времена, можемо поново доживети у оним специјалним данима када заборавимо на
технологију, посао, школу и посветимо се својој породици и празницима.
Сваке године полако и нечујно Божић покуца на наша врата. Београд, окићен сребрнастим
снегом и украшен разнобојним светиљкама и још шаренијим јакнама и капутима, осване у сунцу
божићњег јутра. Нека чаролија и безразложна неописива радост завлада људима, који забораве на
јануарску хладноћу. Од раног јутра осећа се срећа која лебди у ваздуху. Ветар испреплетан са голим
дрвеће, разноси мирис бадњака. У самом граду преовладава нека весела гужва.
Мала деца се засигурно највише радују Деда Мразу и поклонима. Међутим, суштина Божића
није у поклонима, Деда Мразу или дечијим представама. Права суштина Божића је бити са својим
ближњима у топлом дому, измамити осмех на сестрином лицу, дати и примити љубав. То су оне
мале ствари које нас чине срећним. Још и дан данас свака породица заједно дели чесницу, док се на
трпезаријском столу шири мирис топле, укусне чорбе. Од оних најмлађих, до оних најстаријих срце
је преплављено узбуђењем и детињим надањем да пронађу новчић, симбол среће и богатства током
следеће године. Занимљиво је како се једне те исте особе смењују у том кругу чеснице. Бадњак пуцкета
у ватри камина, док из њега искачу искре, искре радости које се расплињавају у нашим срцима. Ватра
нас греје, као топлота љубави према ближњима у нашим срцима. Греје нас Божић.
Божић, као и многи други празници, нису само времеплови који нас враћају у прошлост и терају
изборане успомене да оживе. Они нам помажу, да пронађемо наше корене, културу и историју и самим
тим да откријемо и не заборавимо ко смо заправо.
Катарина Ђорђевић 7/4
3. место, старији узраст

Божић
Празнује се као успомена на дан рођења Спаситеља света, Исуса Христа. Божић је празник рађања
новог живота, празник деце и детињства, празник родитељства очинства и материнства. Најлепши
српски обреди и обичаји су за Божић.
Честитамо једни другима и три дана славимо празник љубави. Подсећамо се да морамо да ценимо оно
што имамо.
У нашој кући се за Божић устаје рано и цела породица се окупља за доручак. Божићно јутро хладно и
још увек мрачно, у свечаној гардероби одлазимо у бакину кућу где сам ја полажајник.
У кући је топло, а трпеза је најукуснија за овај величанствени празник. Сви знатижељно ишчекујемо
чесницу јер знамо да ће неко извући новчић и имати успешну годину.
Многи обичаји данас су прилагођени садашњем начину живота. Обичај је да се Бадња вечера поставља
на поду, али сада укућани окупљају за трпезаријским столом, испод којег простиру сламу и жито.
Сви се смеју, атмосфера је празнична. Весеље се наставља и сви разговарају о почетку године.
Смисао је да дарујемо једни другима љубав, не материјално, већ оно што нема цену, недодирљиво.
Мир Божији, Христос се роди!
Јана Крстић 7/4
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Београд спава
3. место, млађи узраст

Београд спава
У тамној ноћи,
док Београд спава,
нежне приче
шапућу му Дунав и Сава.
У потпуном мраку,
што светле као латице,
видећете мале свице.
Нашем драгом Београду,
и на грани и у трави,
лаку ноћ желе марљиве пчеле
и вредни мрави.
Поред уснулог Београда
мирно је спавала и планина Авала.
Сва деца Београда
сада у кревет лежу
и своје мајке у загрљај стежу.
У тамној ноћи,
док Београд спава,
нежне приче
шапућу му Дунав и Сава.
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Београд спава
У једној прелепој земљи на Балкану поред две реке, одмах иза неколико брда налазио се дворац
краља Стефана. Он је имао сина, занимљивог дечака по имену Београд. Дечак је често био усамљен.
Није имао ни правог пријатеља, ни неког ко би за њега увек био ту и у кога би имао безгранично
поверење. А каква је срећа имати пријатеља!
Једног предвечерја, док је шетао пустим стазама свог дворца, приметио је девојчицу тамне косе
и лица како тихо певуши неку песму. Била је огрнута плаштом по коме су се расуле звезде, а на глави је
имала сребрну круну која се пресијавала све јаче што се мрак брже спуштао.
„Здраво, ја сма Београд“, рече дечак, „Ко си ти и одкуд овде?“
„Ја сам Ноћ и принцеза сам Таме. Живим тамо, на врху планине. Волим да се дружим али ми
нико не верује. Не знам зашто се плаше“, пожали се Ноћ.
„Ја се не плашим и играћу се са тобом“, обећа Београд и потрча низ стазу.
Краљ и краљица нису били одушевљени новим пријатељством свог сина. Имали су друге, велике
планове за њега. Желели су друштво из европских дворова, најбољих школа. Осим тога, плашила их је
тајанственост девојчице а њена одећа и фризура су их чиниле неспокојним. О свом животу и пореклу
није хтела ништа да каже. Ко зна чиме се бави? Са киме се дружи? Видиш, то не приличи девојчици. Ко
зна да ли иде у школи, шта зна? То је било пуно питања на која нису имали одговор. Почели су да бране
Београду да се дружи са принцезом Ноћ. Забрињавали су му вечерње шетње, контролисали пошту и
увек га слали са пратњом.
„Морамо да им докажемо да си паметна, занимљива, вредна и да имаш дивно друштво“, рече
Београд, решен да се бори за своје пријатељство.
Од те вечери Ноћ је тако заволела Београд, да је била спремна да учини све за њега. Али, свако
пријатељство, као уосталом и свака велика љубав тражила је своје жртве.
„Обећај ми да никада нећеш спавати, осим...“, рече Ноћ, а Београд пре него је Ноћ завршила
реченицу, обећа свечано: „Кунем се...“
Принцеза је позвала своје верне пријатеље. Дошли су најбољи Оркестри, Филхармонија,
Галерије, Позоришта и Песници. Сваке вечери простор између две реке је био испуњен дивним звуцима
музике, речима песама, бојама слика најбољих светских уметника. Понекад би великим ватрометом
завршили отварање неког важног догађаја. Ноћ је тада изгледала лепше него икад. Београд и Ноћ су
дошли на идеју да једном годишње сви Музеји отворе своја врата и тај догађај назову НОЋ МУЗЕЈА.
Некада давно чаролије су се налазиле иза седам гора и седам мора, али ова бајка у Ноћи музеја мења
свој ток. Отада се краљ и краљица задовољно смеше и одобравају избор свог сина. Помогли су им и око
организовања Ноћи истраживача и Београдских музичких свечаности, песничких вечери и концерата.
Показали су интересовање за најновије представе у Позориштима уз често изговарано: „Све је то лепо,
али чувајте се, децо“. Долазили су им пријатељи из свих крајева света.
Београд је тако наставио да се дружи са принцезом Ноћ. Волели су се тако искрено да се њихова
љубав тешко могла описати речима. Некада, када би дувао ветар, њихову песму би носио на крај света.
Песма се ширила свуда и сви су сазнали колико се воле Београд и Ноћ. Београд је испунио своје обећање
дато пре пуно година. Београд никада није спавао. У ствари, он спава само када ти спаваш. Тада
можеш да чујеш његово срце које куца поред тебе. Оно куца тако да ћеш и у најтамнијој ноћи видети
стазу по којој треба да ходаш.
Тако је било договорено тада, а и данас је још тако.
Марко Јовановић 5/2
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