УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА
Основна школа „Старина Новак“ не посустаје са изненађењима из ђачког живота. У та
изненађења, свакако, не треба убројити објављивање ђачког листа „НОВАК“ бр.7 јер је излажење овог
листа устаљено и редовно последњих година. Изненађење, такође, није ни да је просечан ђак наше
школе на крају првог полугодишта текуће школске године имао одличан успех. Изненађење није ни да
су ђаци наше школе били у Истраживачкој станици „Петница“, да су били у Румунији у оквиру
међународног пројекта „СТАРИНА НОВАК – БАБА НОВАК“. Изненађење није ни да су наши ђаци
приредили низ изложби у Музеју школе; да, једини у граду, похађају двојезичну наставу на енглеском
и српском језику, али да у редовној настави имају и предмете пливање и клизање; да у свим
кабинетима имају интерактивне табле и да се већ годинама не користе креда и сунђер.
Која су то онда нова изненађења која су се од прошлог броја „НОВАКА“ десила у животу основне
школе „Старина Новак“? Неки од догађаја у ОШ „Старина Новак“ у периоду од прошлог броја
представљају историјске догађаје у образовању не само за нашу школу него и шире. Зато их ваља
поменути.
Први дигитални ђачки радио, који је имењак листа – РАДИО НОВАК, почео је са редовним
емитовањем сопственог програма 17. децембра 2015. Ова активност школе неслућено је проширила
могућности ангажовања ђака, поништила дистанце и време, храбро се супротставила отровима
друштвених мрежа и невино, дечије, кренула у подсећање на најлепше људске вредности. Треба
забележити да је за овако велико предузеће директор школе добио благослов лично од Његове
Светости Патријарха Српског Господина Иринеја, али да се просветни званичници, сем неколико
изузетака, нису одважили да подрже или макар охрабре почетак рада дигиталног ђачког радија,
првог у историји српске просвете.
После темељних припрема и својеврсне јавне расправе на неколико саветовања просветних
радника, формирано је прво Спортско одељење у Србији. Спортско одељење је окупило 25 ђака петог
и шестог разреда и спроводи посебан програм кога чине базични спортови, атлетика и гимнастика.
За ове активности школа је оспособила посебну салу са свлачионицама и тушевима, а реализација је
поверена наставницима физичког васпитања али и стручним спољњим сарадницима о чему ће бити
на странама које следе.
Са ботаничком баштом „Јевремовац“ потписан је споразум о трајној сарадњи која
подразумева да сваког уторка 100 ђака наше школе имају наставу у предивном амбијенту
Јевремовца. Овим смо постали једина школа која део наставе спроводи у ботаничкој башти. Шта би
на ово рекао Јосиф Панчић?
Извођење пројекта двојезичне наставе доживело је даље унапређење са стручном екскурзијом
двојезичних одељења у Холандију. Наши ђаци су коначно добили прилику за усавршавање енглеског
језика у директном сусрету са ђацима холандске школе која такође спроводи исти пројекат.
У области ИКТ наша школа је учинила крупан искорак формирањем „серверске собе“,
повећањем брзине интернета и увођењем оптичког кабла за пренос података. Заправо, наша школа
је наставила да одржава корак са савременим светом у области ИКТ, а да далеко надмашује
просечну школу Србије.
Број „НОВАКА“ који је пред вама временом ће постајати све вреднији јер је једини писани медиј
који извештава о животним питањима образовања о којима жута али и избледела бела штампа не
налазе речи. Зато чувајте и овај број.
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