УВОДНА РЕЧ
Објављивање петог броја листа НОВАК је мали јубилеј који, не само зато што је први,
представља значајан успех за школу. Након потпуне афирмације школског сајта, усталило се и
заживело још једно гласило основне школе Старина Новак. Ово треба схватити као значајан
успех јер на објављивање сваког новог броја листа утиче велики број фактора, а пре свих
финансијски. Појава петог броја листа НОВАК биће, не треба сумњати, радост за све којима је
ОШ Старина Новак у срцу.
Од предходног броја листа НОВАК, протекло је прво полугодиште школске 2014/15.
године у коме је реализовано толико ђачких активности да је садржај НОВАКА, заправо, тесан
за све њих. Најпре треба истаћи догађаје који нису могли бити објављени у прошлом броју а
десили су се у прошлој школској години. За ученика генерације у предходној школској години
изабран је Милорад Узелац, а сви матуранти су уписали средњу школу, од чега само неколико
њих није уписало гимназију. Директор школе је доделио осам Плакета савесног ђака за изузетне
резултате у настави.
Летњи распуст је искоришћен да се изведу озбиљне поправке школског објекта и
потпуна или делимична обнова свих кабинета у школи. Набављен је велики број наставних
средстава међу којима су, свакако, највреднији: десет интерактивних паметних табли од којих
је школа чак девет купила од сопствених новчаних средстава а само једну набавила донацијом.
Набављен је електрични клавир за кабинет музичког, све учионице опремљене су рачунарима
и прикључком на интернет укључујући и дежурне ђаке који, од тада, ђаке пристиглих родитеља
позивају из хола интерним школским бежичним системом. Кабинет Психолошко-педагошке
службе потпуно је обновљен. Уочи објављивања НОВАКА број 5, формирана је у холу школе
НОВАКОВА БАШТИЦА, оригинална атракција у виду зелене оазе са две масивне дрвене
баштенске клупе.
Прво полугодиште је почело са три нова одељења првог разреда и укупно 640 ђака
школе, што је учинило да ОШ Старина Новак и даље буде у друштву оних школа које су у
центру града а незнатно мењају број ђака. Заживели су додатни садржаји који нису у списку
обавезних активности школе, као што су: пливање, клизање, шах, који су потпуно бесплатни за
ђаке и које финансира школа из сопствених средстава. Уведен је нови предмет домаћинство
са намером да се донекле одагна отуђеност наших ђака и помогне очување, неизмерно важног,
култа породице који је, рекло би се, нападнут више него икада. Пројекат двојезичне наставе даје
сјајне резултате и постиже изузетан квалитет. Музеј школе је добио пун замах и све чешће скреће
пажњу медија својим оригиналним активностима. Међународна активност, у виду пројекта
СТАРИНА НОВАК – БАБА НОВАК 2014, кроз учешће у манифестацији Радост Европе али
и кроз сарадњу са Интернациналном школом - добар су потенцијал за планирање проширења
на нове међународне пројекте. Наравно, за финансирање свих ових активности школа мора да
створи сопствена средства, упркос кризи која томе не иде на руку.
На странама које следе можете сагледати какву децу Србија има и због чега се не треба
бринути за будућност коју ће та деца преузети од нас, одраслих, недораслих да усрећимо народ
и отаџбину. Они који у ово сумњају нека читају НОВАК да одагнају сумњу, а они које није ни
требало подсећати какву децу Србија има, нека уживају у НОВАКУ.
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