Веселе суботе
Учитељице четвртог разреда организовале су многе радионице у оквиру пројекта „Веселе суботе“,
које су се реализовале у току месеца марта. Радионице су биле намењене будућим првацима наше
школе. Путем њих они су се међусобно упознали и дружили. Свака субота је била испуњена забавом,
која је заслађена крем бананицама и сокићима. Док су се будући прваци дружили са учитељима, њихови
родитељи су били у прилици да у библиотеци школе добију потребне информације од директора и
психолога школе. Упознати су са радом школе, школским сајтом, школским часописом и другим
значајним остварењима наше школе.
Милица Марић 5/2
Елена Секулић 5/2

Музичка радионица
Ове недеље радионици је присуствовало двадесет и четворо деце, која су су се дружила кроз
песму, музичке игре и једноставне плесне кораке. У односу на претходну недељу, број малишана је био
већи – придружило се седморо нових. Неки од њих се знају још из вртића, неки су се упознали прошле
недеље, тако да су са дружењем почели чим су стигли у школу. Док су се они играли и певали, родитељи
су време провели у разговору са директором школе. Након заслађивања чоколадним бананицама и
сокићима, задовољни малишани су се растали задовољних лица.
Теодора Обрачевић 5/3
Ђурђа Милинковић 5/2

Игре без граница
Ова активност обухватила је различите спортске игре у којима се могла
видети спретност и брзина малишана. Циљ свих игара био је да се ослободе
и да виде како се у школи учи и кроз игру. С обзиром на то да је ово била
прва радионица, посећеност и заинтересованост родитеља и деце била је
задовољавајућа. Било је укупно седамнаесторо деце. Од почетка до краја
радионице атмосфера је била добра, деца су била весела, расположена и
срећна. Организација је добро осмишљена, па су родитељи, док су трајале
„Игре без граница“, имали састанак са психологом школе Слађаном Луковић.
Милица Марић 5/2
Елена Секулић 5/2
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Креативна радионица
Окупљени у великом броју, наши мали гости су се на овој радионици показали као прави
мали уметници. Били су веома раздрагани и једва су чекали да почну са радом. Малишани су најпре
показали своју спретност у цртању, и то тако што је свако нацртао себе. Након тога су се опробали и
у колаж техници и направили много лепих пролећних цветова. Њихови цртежи изложени су на паноу
испред канцеларије психолога, док су своје цветиће однели кућама.
Светлана Симановић 5/2
Милена Милинковић 5/2

Кутак за уживање
Био је јануар, хладан и кишовит дан. Када смо дошле у школу, због хладноће смо ушле унутра
и селе на клупице у холу. Док смо разговарале, Маша је угледала неке
биљке и натпис „Новакова баштица“. Покушавале смо да препознамо неку
од биљака, али безуспешно. Уз помоћ наставнице биологије сазнале смо да
се у баштици налази дрво живота, фикус, филадендрон, алоја, антуријум,
драцена и кактус.
Разгледале смо биљке, а после пар минута Мина је угледала велики акваријум
са рибицама. Биле су различитог облика и боје, сваку је красио понеки детаљ.
Иако их је било доста, имале су довољно простора у акваријуму. Показале
смо ово осталим другарима који нису видели. Сви су били изненађени, задовољни и поносни на нови
кутак у холу.
Јелена Велес 5/3
Мина Стојановић 5/3
Маша Стојановић 5/3

Акваријум у холу школе

Са жељом да ђаци буду што лепшег и ведријег расположења, на дан
њихове ђачке славе, у холу школе је постављен акваријум чија запремина
прелази 100 литара. Акваријум је израђен по мери, са настојањем да се
уклопи у доступан простор и остане безбедан од евентуалних оштећења.
Од старих поломљених клупа сачињен је сточић према димензијама
акваријума тако да је све оптимално уклопљено у постојећу конфигурацију
хола школе. Акваријум је у непосредној близини Новакове баштице што је
допринело да велики део хола буде видно оплемењен и веома пријатан за
боравак. За сада, у акваријуму безбрижно пливају две врсте рибица, а у прописно формирану подлогу
засађено је неколико врста акваријумског биља за које се надамо да ће брзо набујати.

Новакова баштица– зелена оаза у холу школе
У склопу припрема за прославу Дана Светог Саве, у холу школе
је формирана Новакова баштица. Део степеништа код улаза из малог
дворишта који није био у употреби, ограђен је инокс оградом и одвојен
за цвеће које су брижно преузеле да надзиру и сакупљају наставнице
биологије. На врху степеница постављене су две баштенске клупе за
родитеље и госте који чекају, а на бетонској прегради изнад баштице
залепљена су слова назива баштице. Створен је опуштајући амбијент за
све који у холу некога чекају и који, од сада, могу да чекајући уживају.
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Прослава Савиндана
Добро је позната прича о Растку Немањићу, трећем сину Стефана
Немање, који се одрекао овоземаљског богатства и, као Свети Сава,
посветио оном важнијем, духовном богатству. Отварао је прве школе
и цркве, био је први српски учитељ и просветитељ. Људима је даривао
највећа блага – знање и мудрост. Због свега што је учинио за српски
народ, и просвету, школе га прослављају као школску славу.

Сваког 27. јануара обележава се велики хришћански празник Савиндан. Многи
људи у својим домовима славе ову славу, али школе је прослављају на посебан начин,
као школску славу Светог Саву.
У 10 часова одржан је час одељењског старешине, посвећен овом свецу. Деца су
сакупила занимљиве податке о животу Светог Саве и представила их свом одељењу.
У холу школе, у 11 часова, почело је свечано сечење славског колача испред бисте
Старине Новака. Присутни гости послужени су и житом.
Светосавска приредба, са почетком у 12 часова, одржана је у фискултурној сали
наше школе. Приредба је отворена Химном Светом Сави, коју је отпевао школски хор.
Сат и по разноврсног програма испуниле су игра фолклорне групе, музика солиста и
оркестра и занимљиве рецитације.
После приредбе, за госте и наставнике приређен је свечани ручак у холу.
И ове године, након светосавског програма, лица посетилаца била су окићена
осмехом.
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Александра Милутиновић 5/1
Нина Блажек 5/1
Матија Савић 5/2

ПРОМОЦИЈА НОВАКА БРОЈ 5

мали јубилеј излажења школског листа
Чланови новинарске редакције састали су се 12. фебруара 2015.
године са директором Владом Вучинићем, главним и одговорним уредником,
и наставницом Иваном Милојевић, главним уредником школског часописа.
Повод је била промоција петог броја „Новака“. Библиотека је била пуна
младих новинара. Главни уредник, Ивана Милојевић, прокоментарисала је рад
новинарске секције, док је директор дао неколико интересантних предлога,
којима бисмо шести број учинили још бољим и квалитетнијим од петог. Заједно
смо анализирали и коментарисали часопис и договорили се око промена које
ћете моћи да видите у наредном, тј. Већ овом броју.
Ђурђа Милинковић 5/2
Теодор Крстић 5/2

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ

„Само напред! Немојте да заборавите своју школу, родитеље, отаџбину. Они не могу
да се замене.”

Главни и одговорни уредник часописа, директор Влада Вучинић, истакао је да је његово
најважније задужење осмишљавање концепције часописа. Идеја је да се представи живот школе који се
не објављује у школским дневницима. Иако је уредничких задужења доста, рад на часопису и сарадња
са члановима новинарске секције доносе и уживање. Уредник је нагласио како је часопис изузетно
важан за репутацију школе. Сматра да је пети број најбољи број до сада, јер је часопис добио свој лик и
постао је препознатљив. План је да се настави са усавршавањем „Новака”. Неки од предлога су увођење
забавне стране (укрштенице, вицеви, анегдоте…), текстова о познатим личностима које су ишле у нашу
школу и слично.
Теодора Радовановић 5/1
Сава Павловић 5/1

ЗИМОВАЊЕ У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

Природа је једина књига која на свим листовима нуди много садржаја.
Гете
Наши ученици из Извиђачке чете „Старина Новак” зимовали су
у Делиблатској пешчари. Групу која је боравила у овом природном резервату чинио је 31 полетарац.
Извиђачима је домаћин био школско-рекреативни центар „Чардак”, који се налази у заштићеној зони
природе. Ово подручје је јединствено у Европи због своје степске климе и због квалитета ваздуха, који
је према најновијим подацима трећи у Европи. Клима се поптуно мења чим се уђе у саму пешчару. Усред
равнице дочекали су нас карактеристични брежуљци, заправо шумом и степским растињем обрасле
пешчане дине, које су тада биле прекривене снегом. Пчелице и полетарци су се први пут срели са овако
дивним природним окружењем.
Марија Михаљев 5/1
Софија Михаљев 5/1
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МАЛИ ФЕСТИВАЛ ПОСВЕЋЕН НАШЕМ МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ
oтворени дан школе – српски језик

Приликом овог догађаја, одржаног 19. фебруара 2015. године, чланови сваке
од четири секције представили су у најбољем светлу садржаје које њихова секција
нуди. Упечатљиве изведбе остаће дуго запамћене.
Овогодишњи програм отворило је такмичење рецитатора. Сваки такмичар
своју рецитацију донео је на неки нов, занимљив, и што је најбитније, свој начин.
Посебно су се, међу ученицима старијег узраста, истакле Ања Милосављевић, која
је освојила 1. место, Маша Јакшић, 2. место, и Стефанија Брчић, која је освојила 3.
место. Што се тиче млађих разреда, 1. место освојила је Уна Недељковић, Марко
Војкић 2. место, а 3. место деле Филип Грујовић и Бранко Ђорђевић.
Најистакнутији чланови литерарне секције наступили су у наставку програма. Присутни су
могли чути неке од награђиваних радова ученика наше школе.
Чланови драмске секције, у потпуности, су приказали право значење речи оригиналност. Они
су познату басну о лисици и гаврану испричали на више различитих начина. Тако да смо ову басну
доживели из угла политичара, неуког уличара, па и из угла самих лисице и гаврана.
Шлаг на торти били су новинари редакције школског часописа, чланови новинарске секције,
који су, између осталог, приказали на делу, кроз симулацију интервјуа, како настаје један текст који се
може пронаћи у часопису.
Матија Савић 5/2
Марко Маријановић 5/2

МУЗИЧКИ ТОБОГАН

Леонтина и Миња Субота за прваке и другаке
У Дечјем културном центру 26. фебруара 2015. године одржана је представа „Музички тобоган“.
Водитељи су били Миња Субота и Леонтина. Учесници из наше школе били су ученици првих и других
разреда. Овом догађају су присуствовали и ученици других школа.
Представа је била интерактивног карактера, па су деца учествовала у програму. Једна од
занимљивијих активности била је она када је Леонтина свирала на различитим инструментима, а
ученици су опонашали те звуке или је требало да препознају који је инструмент у питању.Уз то је било
и доста игре, песме и плеса. Организована су и такмичења између деце из различитих школа. „Музички
тобоган“ је забавио и ученике и учитеље који су их водили.
Теодора Обрачевић 5/3
Милена Милинковић 5/2
Ђурђа Милинковић 5/2
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САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

матурантима представљене средње школе
У среду 25.3.2015. године ученици 8. разреда наше школе су у оквиру Пројекта
Професионалне оријентације присуствовали Сајму образовања у ОШ „Филип Вишњић“. На
Сајам су отишли са одељењским старешином Весном Тутић и психологом Бранкицом Видановић.
Захваљујући уложеном труду и љубазности домаћина и представника средњих школа, ученици
су у пријатној атмосфери имали могућност да се упознају са образовним профилима седамнаест
државних школа и четири приватне средње школе.
Државне школе које су се представљале свим
заинтересованим ученицима су: Техничка школа
Дрво-арт, Електротехничка школа „Раде Кончар“,
Грађевинска школа, Средња ПТТ школа, Геодетска
техничка школа, Геолошка и хидрометеоролошка
школа „Милутин Миланковић“, Техничка школа за
дизајн коже, Школа за дизајн текстила, Техноарт
Београд, Ваздухопловна академија, Школа за негу
лепоте, Пољопривредна школа са домом за ученике
ПКБ, Средња туристичка школа, Фармацеутскофизиотерапеутска школа, Зуботехничка школа,
Графичка школа, Седма београдска гимназија. Од приватних средњих школа ученицима су се
представиле: Гимназија „Стефан Немања“, Средња школа „Доситеј“, Средња школа „Свети
Сава“, Средња медицинска школа „Свети Василије Острошки“. Свака школа је имала посебну
просторију у којој су представници разговарали са ученицима основних школа, информисали их
о специфичностима својих школа, образовним профилима, могућностима за даље школовање и
запошљавање, делили промотивни материјал, излагали неке од својих производа (прехрамбене
производе, цветне аранжмане, одевне предмете), а ученици су демонстрирали и неке од
вештина које су усвојили током школовања (масаже, шминкање, фризирање). Након садржајног
и интересантног дружења, ученицима наше школе су остали позитивни утисци и информације
које ће им бити значајне у избору будућег занимања.
У оквиру Пројекта Професионалне оријентације и у нашој школи је реализован Сајам
образовања, уторком у марту и априлу у библиотеци школе. Гостовали су представници
средњих школа и упознавали ученике 8. разреда са карактеристикама тих школа, образовним
профилима, могућностима за даље школовање и запошљавање. Том приликом су ученицима
приказиване презентације и филмови, а добили су и промотивне материјале. Ученици су били у
могућности да учествују у дискусији и поставе питања наставницима из средњих школа. Ђаци
су у великом броју присуствовали Сајму образовања заједно са одељењским старешинама
Мирјаном Видовић Кубат и Весном Тутић и стручним сарадницима Бранкицом Видановић и
Слађаном Луковић. Средње школе које су гостовале у нашој школи су:
• Техничка школа Дрво-арт
• Средња
школа
за
информационе
технологије ITHS
• Средња медицинска школа „Милутин
Миланковић“
• Рачунарска Гимназија
• Електротехничка школа „Стари град“.
• Средња стручна школа и гимназија при
систему „Ђуро Салај“
Атмосфера са презентације Електротехничке
школе „Стари град“ која је одржана у уторак,
21.4.2015. годинe.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
пројекат Осмех Палилуле

Ђаци одељења 3/2 представљали су школу у хуманитарном пројекту „Осмех Палилуле“,
укључивши се израдом дечијих радова на тему Васкрса. Тим поводом, 1.4.2015. године у
библиотеци школе, организована је ликовна радионица коју су финансирали инвеститори
стамбеног комплекса „Central Garden“, израелске компаније „AFI Europe“ и „Shikun & Binul
Group“. Радионици је прируствовао и одборник ГО Палилула Марко Додић, као и новинари ТВ
Палилуле који су забележили читав ток радионице.
На платоу испред комплекса одржана је 7.
априла продајна изложба радова ђака 3/2 наше
школе, инспирисаних темом давања и хуманости.
Манифестацију су организовали инвеститори
стамбеног комплекса „Central Garden“, израелске
компаније „AFI Europe“ и „Shikun & Binul Group“ уз
подршку Градске општине Палилула и ОШ „Старина
Новак“. Том приликом организатор манифестације
уручио је директору школе Влади Вучинићу
захвалницу, којом се захваљују свом првом комшији,
тј. нама - Основној школи „Старина Новак“.
Симболичном куповином осликаних радова подршка и помоћ пружена је Удружењу „РО–
ДЕ“ – Дневном боравку за децу ометену у развоју.
Уз интересантан програм манифестација је протекла у дружењу деце из Удружења „РО–
ДЕ“ и ученика ОШ „Старина Новак“.

РАДИОНИЦА
трећаци у акцији

Један од мојих најбољих дана у школи био је онај када је
моје одељење III2 било позвано на ускршњу ликовну радионицу
„Осмех Палилуле“. Добили смо бела јаја од стиропора. Сва су
била иста и једнобојна. Наш задатак је био да их украсимо и
оживимо. Имали смо шљокице, декоративну траву, печате,
темпере, декупаж салвете, колаж... Али смо морали да носимо
посебне рукавице у којима смо се осећали као прави, стручно
опремљени, уметници. Док смо радили, камерман је снимио сва наша јаја и нас како их
улепшавамо и чинимо, просто, магичним. Снимљени су и интервјуи мојих пријатеља. Они
могу да потврде моју претпоставку да је ово био стварно један од најзабавнијих догађаја од
када смо крочили у свет трећег разреда. Остали смо тамо најдуже што смо могли, сви смо се
веома потрудили да дочарамо лепоту Ускрса на украсима. Када смо завршили, јаја су била
величанствена. Искористили смо сав материјал и сва су била на другачији начин урађена. Били
су ту зеке, пилићи, чудовишта, кравице, куће, гнезда, разне животиње, прелепе шаре, цвеће,
звездице и флекице, туфне... Право шаренило! И најбитније је то да смо се сви дивно провели
и да су сви моји пријатељи били задовољни својим уметничким делима.
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