ите
На кога помисл
е казаљке?
када се поклоп
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број 9
Лист ОШ “Старина Новак”
Кнез Данилова 33-37

Влада Вучинић,
директор школе
НОВАК број 9 доноси својим читаоцима импресиван НОВАК ДОДАТАК, прву у
историји Срба публикацију о личности Старине Новак. Аутор публикације, наставник историје Милош Пекић, проучавао је личност Старине Новак дужи низ
година и велики је познавалац српског јунака. Ако се узме у обзир да је обична основна школа (наша), иако оптерећена свим просветарским заврзламама савременог тренутка, једина од свих установа српског народа, смогла снаге да објави овако
важну и недостајући књижицу – успех прераста ниво школе и може му се доделити општенационални значај. Приређивач НОВАКА ДОДАТКА, публикације о
Старини Новаку, је Музеј школе, a OШ Старина Новак овим постигнућем проширује лепезу својих публикација након два ЗБОРНИКА РАДОВА са Саветовања
просветних радника и збирке ученичких литерарних радова. Књижица о Старини
Новаку је само прва у планираном низу од још 14 свезака са народним песмама о
овом јунаку, а које су први пут у овом обиму сабране на једно место и чине библиотеку коју смо назвали НОВАКОВА РУКОВЕТ.
Као да је критика у вези са ускраћивањем сагласности за реализацију двојезичне
наставе у овој школској години, стигла на праву адресу – Министарство просвете,
науке и технолошког развоја је доставило ОШ Старина Новак сагласност за наставак реализације двојезичне наставе на српском и енглеском језику у школској
2017/18. години. Ипак, остаје жал због неуважавања наших аргумената и званичног предлога наше школе којим се могло, истовремено, ђацима омогућити да похађају двојезичну наставу и ове школске године (као и предходних 10), али и да
то буде у складу са законом.
Таман када је превазиђен бирократски зуб по питању двојезичне наставе, уследило је бирократско поступање другог органа који регулише рад школе. Секретаријат за образовање и дечију заштиту Града Београда није подржао напоре наше
школе да, у сутеренске и подрумске просторије напуштене школске котларнице,
извршимо уградњу базена! Одлука ресорног секретаријата је неразумљива ако се
узме у обзир да је само пре неколико година дозвољена уградња базена у исти такав
простор Железничкој школи која је само на неколико стотина метара од наше
школе (а и од секретаријата). Није уважена чињеница да је наша школа сама обезбедила средства за пројектну документацију и трошкове извођења радова и да
се ни из градтског нити из републичког буџета не би потрошио ни динар за
уградњу базена који би наши ђаци користили свакодневно потпуно бесплатно!
Као и да би базен сам себе одржавао давањем у закуп у вечерњим терминима.
Можда ће и ова критика стићи на праву адресу попут оне у прошлом броју
НОВАК-а у случају двојезичне наставе, па да наши ђаци добију сопствени базен у
школи и активно се укључе у ђачки спорт о коме се толико прича у јавности.
Најемотивније признање за добар рад ОШ Старина Новак стигло је од бившег
ђака наше (и његове) школе, Исмета Омановића из Бања Луке. Његову мејл поруку
приказујем у оригиналу како би сами могли да је просудите.
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Радионица са предшколцима

Новогодишња приредба за предшколце
У уторак 27. децембра у библиотеци школе одржана је приредба за
будуће прваке. Двадесетак предшколаца је уживало у програму који су
старији другари спремили за њих. Ту је био и Деда Мраз који је
обрадовао сву децу крем бананицама. Приредба је била весела и сви су
уживали. Неки родитељи су гледали приредбу, а неки су за то време
разговарали са психологом о припреми деце за полазак у школу.

Учитељи школе су се договорили да у децембру
2016. гoдине организују дружење са будућим
првацима. Направили су честитке и позивнице и
послали их у обданишта близу школе. Прво
дружење је одржано 15. децембра 2016. године,
као ликовна радионица, са темом "У сусрет Новој
години". Дошло је више од двадесет будућих
првака. Били су радознали, заинтересовани,
вредни, креативни. Родитељи су, за то време, у
суседној учионици разговарали са учитељима о
уобичајеним активностима у школи и о
предностима које ова школа има. Они су били
пријатно изненађени што су деца после
завршетка радионице показала жељу да још
остану.

Игре без граница, спортско-рекреативна радионица
Ова активност за предшколце одржана је 18. јануара 2017. године од 18 до
19 сати у фискултурној сали школе. Деца су пажљиво слушала упуства за сваку
следећу игру. Показали су такмичарски дух у елементарним играма
спретности и брзине. За то време, родитељи су уз кафицу, боравећи са
учитељицама, добили одговоре на питања у вези са режимом рада у школи.
Време је пролетело! Растали смо се пријатељски, са жељом да се опет
дружимо.

Игралице питалице – НТЦ радионица
Одражана је 09.03.2017. године од 18 до 19 сати у
учионици. Присуствовало је много деце са
претходних дружења, а било је и оних који су дошли
први пут. Деца су показала вољу да учествују у свему
што је било припремљено: разговор, питалице,
загонетке, игре уз помоћ слова, лавиринти, слагалице,
откривање слика помоћу повезивања бројева,слагање
штапића у бојама по моделу и учење нове песмице.
Иако је група била већа од очекиваног, предшколци
су активно учествовали. Чинило се да се нису
заморили јер су имали жељу да остану и после истека
времена. Понели су своје радове. Родитељи су били
пријатно изненађени зато што су деца била тако
заинтересована.

Музичка радионица за будуће
прваке
У библиотеци школе 28.фебрара 2017.
године одржана је музичка радионица за
предшколце.Будући прваци су радо
учествовали у свим активностима. Певали
су уз пратњу професора музичке културе,
упознали су неке нове инструменте. Са
радошћу су играли "музичке столице".
Учили су плесне кораке уз помоћ
интерактивне табле. Помогли су у
прављењу звечки тако што су их
украшавали. У лепом дружењу време је
брзо протекло. Деца су отишла са осмехом

Гостовање предшколаца
У четвртак, 23.03.2017.године, нашу школу „Старина Новак“, посетили су предшколци из обданишта „Дечија
кућа“. Дочекали су их четвртаци, као домаћини. Видели су у холу бисту Старине Новака, поставку Школског
музеја, Новакову баштицу и акваријум. У приземљу су видели, где су
трпезарија и фискултурне сале. У малој фискултурној сали су се играли „Лети,
лети…“ и „Дан-ноћ“. Допало им се, што могу да се гледају на великим
огледалима, док се играју, и што ту има рипстол, по коме могу да се пењу. На
спрату су прошетали празним ходником, јер је час био у току. Дивили су се
пролећним паноима испред учионица. Ушли смо на час, код првака, да виде
како је. Са њима су отпевали Пролећну песму. Отишли смо до библиотеке.
Тамо су видели Студио Ђачког радија. Сместили су се у великој читаоници.
Шестаци су донели макету вулкана, коју су направили уз помоћ своје
наставнице географије. Испричали су им занимљивости у вези са вулканима.
Учинили су да из макете пође дим. Гости су заинтересовано пратили и
постављали питања. На крају су задовољно аплаудирали. Онда су добили
материјал, да направе фигуре по жељи. Правили су: цветове, дрвеће,
животиње, слова, вулкане… Домаћини су им помогли да их обоје темперама.
На крају су бирали музику са потовима, на паметној табли, и играли. Онда је
свако добио цртеж на поклон. Желели су да понесу своје радове. Обећали смо,
да ћемо им донети, кад се осуше. Растали смо се као пријатељи! Кад смо им
донели радове, дочекали су нас срдачно! Тако су показали да им је у школи
било лепо. Овакво искуство, може само да им улепша и олакша полазак у
школу.
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Научењаци основци

„Научни дан“
у Петници
ана 27.10.2016.године двадест ученика осмог разреда у
пратњи наставнице биологије Данијеле Јукић
учествовало је у пројекту ИС Петнице – „Научни дан“.

Д

Када смо стигли у истраживачки центар Петница, сви су били
узбуђени. Било је испланирано да учествујемо у следећим
садржајима:
1. ГЕОЛОГИЈА- геологија, геолози, геонаука;
2. АРХЕОЛОГИЈА- Скривене тајне једне тврђаве ;
3. ХЕМИЈА- Раствори, метали, кисело-базна својства супстанци.
Прво смо ишли на археологију, где смо гледали презентацију о
истраживању оближње тврђаве. Веома инетересантно уводно
предавање о пореклу човека, само је заголицало наше
интересовање и знатижељу. Са великом пажњом смо пратили причу
„Скривене тајне једне тврђаве“. Након завршеног предавања из
археологије, имали смо паузу за ручак. Пошто је пауза трајала сат
времена, после ручка отишли смо у двориште где смо упознали
групу ученика који су боравили у Петници, и са њима разменили
мишљења о предавању.
Следеће предавање је било у хемијској лабараторији. По нашем
мишљењу то је било најзанимљивије. Ту смо радили разне хемијске
експрерименте у којима су нам помогле две професорке хемије.
Свако од нас је добио папире на којима смо бележили резултате
експеримената које смо радили. Када смо завршили задатке,
записали смо своја запажања. Након тога смо отишли на предавање
из геологије. Ту смо научили нове ствари о постанку планете
Земље, а затим смо под микроскопом проучавали занимљиво
камење. Научили смо пуно нових ствари и лепо смо се дружили.
Сада сви нестрпљиво ишчекијемо да поново одемо у ИС Петница.
Ива Пауновић, Ивана Недељковић,
Валерија Мирчески 8/1
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Летња научна школа
Нема лепше забаве од науке

вако ново искуство које проживимо и
дозволимо да нам се догоди чини нас
богатијим, а истовремено и спремнијим
за неке нове изазове и победе. Управо то пружа
ученицима Летња научна школа у Петници.
Летња научна школа је семинар организован
специјално за ученике осмог разреда. Крајем
априла и почетком маја сви заинтересовани
ученициседмог разреда шаљу пријаве. Пријаве
садрже један формулар у који и ученици уписују
своје степене заинтересованости из појединих
области - математике, физике, али и друштвених
наука. Такође, пишу се и аутобиографије, као и
есеј на једну од три понуђене теме.
Семинар траје две недеље и обухвата све
области, за разлику од семинара на који иду
средњошколци и на којима се изучава само
изабрана област.
Како изгледа један дан у Петници? Ујутру, пре
доручка, одржава се мало окупљање у главној сали
ради провере да ли је све у реду. Онда следи
доручак, а затим почињу предавања. Предавања
су обично интерактивна и не држе се у обичној
учионици. Једно предавање траје око два сата, а
њихова лепота је, између осталог, И у
разноликости.. Деца нису у обавези да пишу, чак
је пожељније и ако само помно слушају и учествују
у разговору.
У Петници су сви на ,,ти“, и сарадници и
предавачи, персирање није дозвољено. Семинар за
ученике основне школе воде сарадници и
руководиоци. То су људи који су већ били на
великом броју семинара у Петници и сада су
четврта година средње школе или на факултету.
Деца се осећају много слободније када је за њих
одговоран неко мало старији од и на тај начин
остварују бољу конекцију.

С

Предавања држе стручни људи који су већ оставили траг у свом
занимању а петобоје држе сарадници. Више петобоја се одиграва у
исто време, а нема места за све на једном, тако да се по хотелу
(стационару, како га у Петници зову) постављају папири на
учесницима непозната места. Онда се трага за скривеним папирима
како би се свако уписао на жељено предавање. Али постоји и још
једна зачкољица. На тим папирмаи не пише назив области (нпр.
геологија, психологија), већ стоје називи слични овом - ,, Како се
обогатити за 5 минута?“ Тако ученици у ствари не знају за коју
област је везано предавање. То је осмишљено да деца не би ишла само
на оно што баш желе да чују, него се оставља могућност да се пробуди
интересовање И за неке друге теме. Рад на терену је исто тако
присутан и истражују се оближња Петничка пећина и језеро.
Сваки учесник програма пише И семинарски рад, И то тако што
бира област, а онда добија одговарајућу тему. Ја сам изабрала
астрономију и моја тема је била ,, Црна рупа“. Такође, сваки учесник
има и свог ментора којег може питати све што му није јасно, а може
му помоћи И у писању семинарског рада. На крају програма
учесници презентују своје семинарске радове и одговарају на
постављена питања учесника, сарадника и ментора.
У Петници нема оцењивања, а практикује се и групни и самостални
рад. Постоји рачунарска сала са компјутерима на којима се могу
тражити потребне информације, али и веома модерно опремљена
библиотека. Такође, у истраживачкој станици Петница, налазе се и
савремено опремљене лабораторије за хемију и за биологију, сва
потребна опрема за примењену физику и електронику, као и
просторије опремљене за извођење неких физичких експеримената(
глува соба, соба за оптику…). Постоји И 3Д штампач и програмирање
робота. На врху објекта са лабораторијама налази се просторија за
астрономију која ће вероватно бити претворена у опсерваторијум.
Али није Петница само учење и рад. Тамо се склапају И најлепша
пријатељства. Свако вече, после свих обавеза, следи време за
опуштање И забаву. Играју се друштвене игре, пева се и свира (
постоји клавир, а и учесници могу понети своеј инструменте), игра
се фудбал, кошарка, одбојка, гледају се филмови, размењују утисци
из протеклог дана.
Не добија се никакво признање за завршен семинар али остају јаки
утисци и чињеница да ће свачији рад негде бити запамћен. Наравно,
тешко је набројати И описати све што можете доживети, искусити И
научити у Петници И Летњој научној школи, али моја препорука је
да учествујете на овом семинару и откријете сами његове чари и
лепоте.
Катарина Ђинђић 8/2
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„Русија је умом несхватљива“
Нас и Руса 200 милиона

од овим називом и стихом руског песника Фјодора
Тјутчева у Руском центру за науку и културу
„Руски дом у Београду“, 16. децембра 2016. године
одржан је трећи по реду концерт ученика београдских
основних школа у којима деца уче руски језик. Међу
многобројним учесницима у препуној сали Руског дома,
учествовали су и ученици три школе у којима се не учи руски
језик са сјајним нумерама, међу којима је и камерни састав
ОШ „Старина Новак“. Они су извели композицију „Успавана
лепотица“ П.И.Чајковског, као и препознатљиве руске песме
Каљинка и Катјуша под руководством професора музичке
културе Бојана Савића и побрали су аплаузе присутних у сали.

П

Свим школама – учесницама концерта уручене су дипломе
у знак захвалности Руског дома за велики допринос овој
дивној манифестацији у којој су ученици имали прилику да
искажу своју љубав према руском језику, култури и уметности.

“ОЧАРАВАЈУЋИ СТИХОВИ’’
Кад процвета словенска
душа
Поводом Светског дана поезије у
Руском центру за науку и културу
‘’Руски дом’’ 21. марта 2017. године
одржан је конкурс рецитатора
“Очаравајући стихови’’ на коме су
учествовали ученици основних
школа, гимназија и средњих школа
из Србије у којима се учи руски
језик. На конкурсу су учествовали и
ученици школа у којима се не учи
руски језик.Сви учесници су
рецитовали стихове руских песника
на руском језику. На сцени велике
сале ‘’Руског дома’’ чули су се
стихови
руских
класика,
а
такмичари су се трудили да на
најбољи начин пренесу поруке
песника и оставе добар утисак на
публику.

6

Међу многобројним учесницима из
великог броја српских школа учествовале
су и ученице наше школе Милица Симић,
шести разред, и Симона Гравара, осми
разред. Оне су говориле стихове Сергеја
Јесењина и Александра Пушкина.
На крају конкурса свим учесницима су
додељене дипломе за учешће на конкурсу.
Жири је одредио победнике у више
категорија, а у категорији ученика школа у
којима се не учи руски језик, наше ученице
су достојно представљале нашу школу.
Милица Симић освојила је друго место,а
Симона Гравара треће место. Дипломе
победницима ће бити уручене на првој
свечаности у Руском дому.

Трећаци у Музеју науке и
технике
Како наука окрепљује ђаке
У уторак, 12. децембра 2016. године,
одељење III-3 ОШ „Старина Новак“
посетило је Музеј науке и технике у
Добрачиној улици број 51 на Дорћолу.
Обишли су поставку Музеја кроз игру
„Пронађи загонетни предмет“, подељени
у групе. Решавали су загонетке,
асоцијације и склапали речи од датих
слова. Имали су прилику да се сусретну и
осете снагу центрифугалне силе, провере
осећај за равнотежу и доживе оптичке
варке у Интерактивној соби. Експонати су
им
приближили
феномене
из
астрономије,
математике,
физике,
биологије, психологије и логике на
забаван начин. Уживали су!

Најбоља атлетичарка Београда
Бржа од ветра
Лист НОВАК је у свом броју 6 објавио да је
Наша Нина носилац маратонске бакље у 2015.
години, извештавајући да је Нина
Маринковић, на свечаности испред Градске
скупштине донела и предала маратонску
бакљу 28. Београдског маратона. Ове године,
успех се увећава. Ученица наше школе, Нина
Маринковић проглашена је за најбољу
атлетичарку у својој старосној категорији у 2016.
години.

МИ СМО ЂАЦИ ПРВАЦИ!
Најмлађи чланови наше школе – ђаци прваци, укључили су
се у разне активности школе...

Учествовали су у
јесењем кросу...

Са великим одушевљењем
стали су на клизаљке и
уживали на леду.

Недавно су и ишли и на прву
позоришну представу, Ушећерена
Пепељуга, са својим
учитељицама.
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Мамама бакама поклон радионица за 8. март
Ђаци обележили Дан жена
среду, 8.3.2017.године, ђаци 1/2 поново су се дружили са
ликовном уметником Иваном Коцићем. Ова радионица,
као и претходна, била је креативна. Заједничким
"снагама" направљени су предивни цветови за маме, баке. Поред
рада, било је ту и песме и шале, осмеси нису силазили са лица.
Сви смо уживали! Замолили смо Ивана да гостује и на нашем
РАДИО НОВАКУ што је он са задовољством прихватио. Уредник
РАДИО НОВАКА Василије, школски библиотекар, организовао је
ђаке радијске водитеље који су водили разговор са Иваном
Коцићем и сачинили емисују која ће бити емитована преко
РАДИО НОВАКА. Слушајте РАДИО НОВАК и сазнајте како је
прослављен 8. март са анимацијом Ивана Коцића.

У

Пети фестивал поезије
београдских
основних школа
„Мали победник“

зашто би
добитник НИН-ове
награде позавидео Марку

Радионица са Иваном Коцићем
А вече са Иваном Ивановићем?
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Центар за културу и образовање Раковица и КУЛТАРТ, уз
подршку Представништва Републике Српске, су и ове године
били домаћини Фестивала поезије београдских основних
школа „Мали победник“. Финале, петог по реду фестивала
одржано је у четвртак, 30. марта 2017. године. Ове године је
на конкурс пристигло преко 1500 радова из преко 70
београдских основних школa. У таквој конкуренцији МАРКО
ЈОВАНОВИЋ, ученик 7/2 наше школе, је освојио III
НАГРАДУ. НОВАК је у многим бројевима извештавао о
понекој од књижевних награда Марка Јовановића. До сада их
је толико добио да би му и актуелни добитник НИН-ове
награде позавидео. ОШ“Старина Новак“ је јако поносна на
Марка, а директор школе га је наградио Плакетом савесног
ђака.

У среду, 16. новембра 2016.год. ученици I2 имали су прилику да се
друже са ликовним уметником Иваном Коцићем. Двочасовна креативна
радионица је протекла на обострано одушевљење. Деца су уживала у
уметниковом друштву – причама,шалама и раду. А ни сам уметник није
крио одушевљење дечијим идејама и њиховим креацијама.

ПРОСЛАВА
СВЕТОГ САВЕ
Ђачка слава у свим српским школама на свету
ветосавска академија у нашој
школи и ове године протекла је у
свечаној и топлој атмосфери. Уз
мирис тамјана и жита, школа је отворила
врата за своје ђаке, њихове родитеље и све
оне који су осетили потребу да нас овог
дивног дана посете.
У холу школе, код бисте Старине Новак,
свештеник Милош је пресекао славски
колач, очитане су молитве, а под водством
наставника Бојана Сарића школски хор је
певао духовну музику. Поред славске
свеће, колача и жита, слава у част нашег
највећег
светитеља,
обележена
је
многобројним литерарним и ликовним
радовима.По три најуспешнија рада у
категорији млађих и старијих ђака
награђена су књигом за свој рад. У
школској библиотеци изведена је приредба
у којој су учествовали ученици свих
разреда. Једна од порука коју су ђаци
послали са овогодишњег Савиндана била је
да је највећи онај који свима служи, а не
онај који тежи само својој срећи и
благостању!
У складу са тим, и ове године, школа се
свечано опростила са онима који су јој „
дуго служили“, наставницима који су ове
године отиши у пензију! Ове године то је
била наставница математике Љиљана
Тутић којој је директор за успомену на
школу уручио ручни часовник са
угравираном посветом школе.

С
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Цела једна година емитовања радио програма
Да се похвалимо!
Радио ОШ „Старина Новак“ из Београда је први
школски радио ученика једне основне школе у Србији.
Самостално емитујемо програм, имамо своју
концепцијску или програмску шему, свој тајминг
емитовања и наравно бројне сараднике у школи ...
ученике , наставнике и стручне сараднике и сараднике
ван школе... и госте познате личности, писце, песнике...

Едукативна вредност рада на школском
радију!
Сматрамо да смо кроз пројекат школског радија
добили још једно наставно средство путем кога ћемо
учити и поучавати наше ученике, проширивати њихова
знања и помоћи им да стекну посебне вештине везане
за снимање и емитовање радио програма. Овакви
облици учења и рада спадају у категорију
информалних, ненамерних из перспективе лица које
учи, и савремена педагогија их препоручује. А како то
изгледа? Лако, ученик који чита биографију познатог
писца или песника припрема текст, увежбава његово
читање и пробно га чита, затим све снимамо. Када
припремају ауторске емисије, рецимо емисију
Занимљива хемија ђаци за ,договорених, десетак
прилога планирају садржаје унапред, размишљају о
садржајима из тог предмета које би било занимљиво
емитовати и слушати. Исход такве ученичке
активности је да у архиви радио прилога имамо
биографију Мендељејева, неколико практичних огледа
из хемије и још понешто. Ученици који снимају
прилог за емитовање оспособљени су за рад у
посебном, апликативном рачунарском програму који
се зове Cubase а предвиђен је за снимање и емисију
радио прилога. Признаћете да је снимање и емитовање
радио прилога цело једно занимање! Као што се дете
учи играјући се тако и сарадник нашег, школског
радија учи радећи на радију, читајући дате му, готове
текстове или оне чији је аутор сам, правећи ауторске
прилоге или целе емисије, радећи као радијски
новинар, спикер или водитељ. Трудимо се да садржаји
које емитујемо корелирају са знањима која наши ђаци
стичу у наставном процесу из различитих предмета.
Функционална знања треба развијати од самог почетка
школовања ученика. Функционална писменост се може
представити као коришћење наученог знања у
различитим ситуацијама. Функционално знање је
знање у ком се повезују информације. Креирајући
радијски програм, пишићи прилоге за радио
емитовање ученици сарадници радија развијају, пре
свих, своје читалачке способности и верзирају се у
различитим врстама читања. Акценат је и на темпу
читања, гласности читања, врстама читања...
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електронски медиј и
медиј учења а и више
од тога, ђачки радио!

Сарадници Радија НОВАК, радија ОШ
„Старина Новак“
... су сви они ученици који имају идеју и хоће и способни
су да осмисле радио емисију. Сталних сарадника, оних који
су свакодневно ту је двадесетак и они су, углавном, ученици
старијих разреда. Сарадници нашег радија су наравно и
колеге предметни наставници, учитељи, колеге из стручних
служби и директор школе.

О радио програму!
Програмски садржаји, све оно што емитујемо може бити
или аутентично наше, наша производња, или преузето из
других медија. Програмску шему, распоред дневно
емитованих прилога у једној недељи можете пратити на
сајту школе.Прилози које смо емитовали у протеклој
години, за нас веома битној јер је прва цела година рада
нашег радија су уредно архивирани на сајту школе и
доступни заинтересованим слушаоцима.
Посебно смо поносни на наше, аутентичне радио прилоге
и наше ауторске емисије. Радио прилози и радио емисије
су дело наших, креативних ученика и имају тежину
озбиљних и радио прилога и радио емисија. Навешћемо
имена само неких ауторских емисија: Разговор са
наставником (емисија интервјуа), Од уторка до уторка
(ђачки спортски магазин), Музичке матрице-џинглови
(музичка емисија), Библијске поучне приче (емисија
читања прича), Из школског дворишта (колаж емисија о
нашој школи), Радијске историјске слике (историјске
цртице о нашој школи и крају у коме живимо).

А како је почело!
Идеја да се организује рад ђачког радија у нашој школи
дошла је спонтано, после разговора међу стручним
сарадницима наше школе и као одговор на питање по
чему би то могли да се разликујмо од других основних
школа из нашег окружења. Основна идеја је била да
радио, пре свега што ће бити, буде медиј учења и обуке.
Формирали смо радијску секцију, набавили радио
опрему и неопходне програме за снимање и емитовање
радио прилога и почели да емитујемо програм чији су
аутори наши ђаци и наши наставници.
Наш интернет радио можете слушати већ данас,
довољно је да у претраживачу на вашем рачунару
укуцате starina.rs и на почетној страни нашег школског
сајта пронађете и покренете апликацију за радио!
Пријатно слушање!

Василије Савић
(библиотекар ОШ
„Старина Новак“ и
уредник Радија НОВАК)

Прва уметничка изложба Галерије Музеја ОШ“Старина Новак“
Галерији Музеја школе постављена је
почетком децембра 2016. изложба
уметничких слика академског сликара
Миленка Михајловића, надахнутог пре свега
Хиландаром
али
и
другим
српским
манастирима. Тим поводом уприличено је вече
свечаног отварања ове поставке 7. децембра које
је протекло у присуству гостију али и домаћих.
Уметник је говорио како је стварао своје слике,
шта је доживљаво на својим путешествијима и
како су му се дојмили импресивни призори у
којима је упознавао српске манастире.

ХИЛАНДАР У
И
СРПСКИ
МАНАСТИРИ
изложба академског сликара
Миленка Михајловића

У Галерији је постављено 12 уља на платну
импозантних формата. Све слике су урамљене и
постављене тако да у Галерији сијају пуним
сјајем. Највећи број њих приказује манастир
Хиландар у више него упечатљивом стилу
експресионизма. На сликама је било манастира
као што су Љубостиња, Црна река, Храм Светог
Саве.
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рајем месеца марта Музеј ОШ „Старина Новак“,
музеј наше основне школе приредио је изложбу
о националној и етничкој заједници Лужичких
Срба. Овај мали западнословенски народ насељава
југоисток Савезне Републике Немачке у општинама
Бауцен и Котбус. Какве су везе са Србијом и нашим
народом и каква је њихова историја заинтересовало је
школски Тим за музеј који је то пренео и на ученике.
У далеким временима раног средњег века балкански и
Лужички Срби насељавају простор „Бојки“ у суседству
Франачке и „Беле Хрватске.“ Ова „некрштена“ или „Бела
Србија“ покрива простор данашње Лужице на додиру
немачких покрајина Брандебург и Саксоније. Списи
Византијског царства из 10. века говоре о два брата који
су наследили на власти свога оца. Један од њих је узео
половину народа и по позиву ромејскога цара Ираклија
населио се у солунској области Балканског полуострва.
После извесног времена српско словенско племе се
одлучило на повратак у домовину. Зауставило се код
Београда и у договору са Цариградом населило се за сва
времена на територију западног Балкана.

К

Изложба Му
Лужички Срби -

роз столећа у нашој прадомовини одржао се
народ Лужичких Срба, наше „северне браће“.
Кроз повест имао је тешке тренутке. У
великој мери германизован и расељаван, ипак је у
савремености сачувао статус признате националне
мањине Немачке. Језик им спада у оне који су на
прагу нестанка. Чак су службена два језика:
горњолужички и доњолужички. Има их католика и
протестаната. Званични пописи говоре о 60 000 људи.
Свест им је развијена и негују свој фолклор, традицију,
књижевност и статус.
На изложби смо подцртали многобројне топониме
у Лужицама који су скоро идентични са оним нашим
на југоистоку Европе. Сличност је фрапантна.
Говорили
смо
о
истакнутим
личностима
лужичкогсрпског порекла и онима који су живели,
посећивали и сарађивали са Србијом и Југославијом.
Приказали смо где се та прадомовина Лужица уопште
налази, њихове обичаје и цртице из историје,
упоређујући са нашом повесницом, њихова знамења
и установе које брину о националном животу
мањинских Срба Лужичана. Намера школе је да
оствари међународну сарадњу са школским и
културним институцијама Лужичких Срба.

К

узеја школе
Балкански Срби

Сусрет са прошлошћу
Једнодневни излет седмих разреда

еднодневни излет, за ученике седмог разреда
ОШ,,Старина Новак“, одржан је 29. октобра
2016. године. У току овог дана имали смо
прилику да посетимо манастир Раваницу и Манасију,
Ресавску пећину, као и водопад Велики Бук.
Прво стајалиште био је манастир Раваница који се
налази у подножју Кучајских планина, поред села
Сење код Ћуприје. Саграђен је у 14. веку , од стране
кнеза Лазара. Манастир је ограђен чврстим
одбрамбеним зидом са 7 кула. Иако је један од мањих
манастира,то не умањује његову лепоту. Уживали смо
посматрајући старе фреске, које су осликане још пре
Косовске битке, и слушајући занимљива предања и
приче о кнезу Лазару. Једна од прича је била о губитку
његовог живота,који се догодио у бици на Косову, 28.
јуна 1389, на Видовдан. Његове мошти се налазе у
манастиру Раваница.
Након Раванице,упутили смо се ка Деспотовцу,ка
другом манастиру - Манасији. Манасија је задужбина
деспота Стефана Лазаревића. Она је једна од
најзначајнијих споменика српске средњовековне
културе. Њена изградња је почела 1407. године, а
завршила се 1418.године. Сама манастирска црква је
посвећена Светој Тројици, а око ње се налазе остаци
великих зидина од 11 кула, од којих је најзначајнија
Деспотова кула. Манастир је реновиран у 20. веку када
су пронађени земни остаци, за које је касније утврђено
да припадају Стефану Лазару .

Ј
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Од Деспотовца удаљена 20 км налази се Ресавска
пећина. Она нам је била трећа станица. Са својих 4500
м, спада у највеће и најлепше пећине Србије. За
посетиоце је отворена од 1972. године и за обилазак је
дозвољено свега 800 м . Са истражених око 2850 м,
садржи осам дворана које спајају уски и клизави
пролази . Ми смо обишли шест дворана: Дворана
сраслих стубова, Дворана кошница , Предворја
историје, Кристална дворана, Концертна дворана
(Дворана кипова)
и Бобанова дворана. Након
фантастичне туре у пећини, имали смо нешто
слободног времена да уживамо у природи и околини
пре него што смо поново сели у аутобус и кренули на
следећу дестинацију.
Последње стајалиште пре одласка кући био је
водопад Велики Бук.Водопад се налази на речици
Врела и висок је 25 м. Иако није највиши у Србији,
сигурни смо да је међу најлепшим. Диван ресторан,
пространство и широки видокруг у који спадају
природа и водопад, очарали су нас све. Седење на
клупама и малом, романтичном мосту одакле се
пружа поглед на воду и околину, дружење око малог
језера... незаборавни су тренуци овог излета. Звуци
природе и водопада били су прави начин да се заврши
овај дан. Слободно време, игра и истраживање прелепе
околине, нас је изморило, па смо уморни, али
задовољни, кренули за Београд.
На овом излету смо стекли нова знања и искуства,
видели нове крајеве Србије и дивно се провели. Сви
жељно ишчекујемо следећу авантуру.

Јелена Велес, Смиљана Губенко,
Ана Николић, Теодора Обрачевић 7/3

Посета изложбе школе
„Раде Кончар“
Школска изложба као да је у нашем
Музеју
четвртак 6. априла 2017. године основна школа
"Старина Новак" са наставником Милошем
Пекићем и наставницом Мањом Милиновић
посетила је електротехничку школу "Раде Кончар" да
погледа изложбу Србија памти савезничку Бизерту
(1916-1919) о нашим племенитим, неустрашивим, а пре
свега храбрим војницима из Великог рата. Изложба
говори о несебичној помоћи народа Туниса, Алжира и
Марока, који су после албанске голготе прихватили на
десетине хиљада српских војника и бораца, и значајно
допринели њиховом бржем опоравку. У Бизерти је
уточиште нашло преко 40 хиљада рањеника, од којих је
око 36 хиљада излечено у оквиру 36 болница и
болничких сабирних центара. О том периоду српске
историје сведочи и ова изложба на којој је представљено
преко 85 ратних фотографија, распоређених у оквиру
12 историјских целина. Аутор изложбе је Лука Николић.
Изложбу чине фотографије о "авантурама" из живота
српске војске. Сам аутор био је инспирисан њима, јер је
пре него што је почео да се бави Бизертом, трагао за
својим дедом, који је отишао у рат и није се никад
вратио. Нашавши гроб свог деде, почела је његова
опсесија догађајима тог доба у Бизерти. Бизерта је била
тема којом се бавио добар део свог живота не ради своје
славе - рекао је - већ из захвалности јунацима који су
своје кости уградили у темеље своје Отаџбине. Цела та
прича почела је повлачењем војске и становништва на
Косово, наставила се Албанском голготом, самим
транспортом и боравком српских војника на северни
део Африке. Српски војници ниједног тренутка нису
имали прилику да се одморе и опораве, све до
искрцамања након Албанске голготе.
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Изложба садржи фотографију цртежа војног
сликара у Бизерти. Цртеж је представљао
изгладнелог, смрзнутог и пре свега намученог
војника који је седео на камену са погледом у
страну. Затим, појавио се и проблем са вашима
који су наши домишљати и сналажљиви јунаци
ипак савладали. Могли смо видети фотографију
касарне Ламберт која је била место команде
резервних трупа и подофицирских школа.
Фотографија која је многим девојчицама и многим
дечацима одузела даx, била је фотографија
надалеко познате српске херојине Милунке Савић
која је поседовала (иако је жена) највеће
француско одликовање - златни крст са златном
палмом. Након што су се опоравили, српске
војнике је чекала обука регрута у Лзуазу где су
нравано биле и саме обуке за резервне официре.
Могли смо видети саме часове гимнастике за које,
када се загледате, имате осећај да сте сами
присутни тамо. Отворене су разне болнице у
Бизерти, Тунису и могли смо видети фотографију
болесника у болници "Сида Абдалах". Није се
запостављао ни културни живот. Основан је војни
оркестар, војничко позориште "Африка". Могла се
видети војна завеса, дело сликара Јосифа Цара.
Изложби нам је приказала како су српски војници
импровизовали православну црквицу за своје
верске потребе.
Изложба је реализована захваљујући Удружењу
ратних добровољаца 1912–1918, њихових
потомака и поштовалаца. Многе фотографије
оставиле су велики утисак на све нас и омогућиле
су нам да се уживимо у ондашње време и скоро па
осетимо те године.
Николина Шушић
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складу са пројектом "СТАРИНА НОВАК – БАБА
НОВАК", који је део Годишњег плана рада школе,
реализована је посета школама у Румунији у
периоду од 14. до 18. децембра 2016. године.
Успешно су реализоване све предвиђене активности.
Група која је кренула на пут у Румунију обухватала је 10
ученика ОШ "Старина Новак", четири наставника,
психолога и директора школе и два представника ДКЦБ.
Група је 14.12.2016. кренула пре почетка првог часа
преподневне смене, минибусем који је од стране
саобраћајне полиције прегледан пре поласка на пут. Дочек
у Блажу су приредили директор и наставници Лицеја TIMOTEI CIPARIU. Ученици су смештени у породице домаћина
у организацији Маје Заграђанин, а наставници у интернат
школе и хотел. Први дан у Румунији завршен је дружењем
и одмарањем од напорног пута. Другог дана у Румунији
реализоване су планиране активности у сарадњи са школом
LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU - BLAJ у Блажу.
Најпре је уследило обраћање директора Владе Вучинића и
директора школе домаћина и уручивање пригодних
поклона. Затим је наступио хор наше школе који је отпевао
химну школе на српском и румунском језику и неколико
песама. Као мала сензација изведена је плесна соло тачка
ученика Ђорђа Каленића у организацији наставника
музичке културе Бојана Сарића у сарадњи са Иреном
Заграђанин, представником ДКЦБ. Наставник историје
Милош Пекић и наставник ликовне културе Иван
Величковић, потрудили су се да, у Београду припремљену,
изложбу посвећену обележавању петогодишњице сарадње
две школе, поставе што атрактивније у великој сали
кабинета историје и географије. Румунски домаћини су
узвратили презентацијом наставника Лицеја о активностима
које реализују у својој школи с освртом на рад са децом са
посебним потребама. Ученици са посебним потребама
заједно са својим наставницима припремили су програм –
традицоиналне активности везане за културу Румуније.
Наступио је и хор LICEUL TEHNOLOGIC STEFAN MANCIULEA. Када се сав овај припремљени програм извео,
прионуло се на радионице са ученицима са посебним
потребама: ликовна и радионица израде новогодишњих
украса у којој су равноправно учествовали ученици,
наставници обе школе, психолог Слађана Луковић и
Александра Грбовић, представник ДКЦБ.

У
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Пола деценије
интезивне
сарадње са
румунским
школама

Већ пет година за
редом, на једини
споменик
Старине Новаку
на свету, има ко
из Србије да
положи венац

Наредног дана 16.12.2016. отпутовали смо у Клуж, у коме је
реализована централна активност, посета споменику Старине
Новака и полагање венца на овај једини споменик српском
јунаку на свету. Спроведен је обилазак културно-историјских
знаменитости града са акцентом на образовним установама.
Спроведена је раније испланирана сарадња са партнерском
школом LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DIFICIENTI
DE AUY CLUJ-NAPOCA. Ученици су учествовали у радионицама
са децом са оштећеним слухом које су водили наставник Лицеја
и психолог Слађана Луковић. Ученици Лицеја су представили
румунске народне игре, а ученик Ђорђе Каленић је извео плесну
соло тачку. После ручка који су нам у школи организовали
домаћини из партнерске школе, група је кренула на пут за
Блаж.
17.12.2016. смо посетили град Сибију у коме је реализован
обилазак културно-историјских знаменитости града. Уследила
је посета Природњачком музеју у Сибију, а након тога дружење
са домаћинима у Блажу и забава за ученике у организацији
плесног клуба GIMN STAR.
Испраћај од стране домаћина и повратак у Београд уследио
је 18.12.2016. уз уздахе и понеку сузу коју неки нису могли да
сакрију.
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Мали људи,
велики уметници
На првом спрату израсло дрво преко ноћи
ваки дан, када прођемо ходницима првог спрата
наше школе, пажњу нам привуку радови
малишана. Од сликарских, до радова рађених
маказама и лепком, сви су креативни и подједнако
доприносе шареноликости наше школе. Ови радови
плодови су маште ученика млађих разреда и њихових
учитеља.

С

Како се смењују годишња доба напољу, тако се мењају
и боје на зидовима првог спрата. У зиму на зидовима
светлуца бела боја пахуља и снега на јелкама, док нам
Деда Мраз дели поклоне, а Снешко Белић се осмехује.
Сад је дошло време када зидови оживљавају и све је у
знаку пролећа и Ускрса. Зелена трава је почела да расте,
заједно са шареним цветовима, а ускршња јаја вире из
украшених плетених корпи.
Пре неколико дана испред врата једне учионице
израсло је, разгранало се и раширило своју раскошну
крошњу чак и једно велико дрво. Ко год је имао ту част
да прође тим делом ходника,остао је задивљен пред
лепотом дрвета израслог преко ноћи.
Јелена Велес, Тара Коесхалл, Ана Николић 7/3

Јесењи школски крос
Никад доста трчања по трави
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Нови школски крос нас је 30. 9. 2016. године
поново окупио код хале „Александар Николић“.
Тражило се место у стартном реду. Наравно, у нашој
школској породици и даље важи порука „Важно је
учествовати“, па се, у складу са тим гестом, на старту
окупило много ученика жељних нових доказивања,
али пре свега доброг дружења. Школа''Старина
Новак'' је још једном показала своју усмереност ка
спорту и здравом животу. Они најспремнији су се
борили за победничко постоље, а ми мало спорији
смо се задовољили добрим проводом.
Несумњиви победник тог дана било је сунце које
је отерало облаке и омогућило нам да уживамо у
предивном дану, спорту и дружењу. Све у свему, још
једно сјајно такмичење је иза нас, а ми обећавамо да
ћемо следеће године бити још спремнији, бржи и,
свакако, насмејанији.
рачевић 7/3
Теодора Об

Сајам средњих
школа у нашој школи
Средње школе грабе се за наше
осмаке
оквиру пројекта „Професионална
оријентација на преласку у средњу
школу” у нашој школи је у петак,
31. марта 2017. године одржан Сајам средњих
школа.

У

Ученици осмог разреда могли су се
информисати о условима уписа у средње
школе, образовним профилима, перспективи
одређених занимања, као и са начином рада
гимназија и средњих стручних школа.
На сајму су се представиле следеће школе:
V београдска гимназија, VII београдска
гимназија, Рачунарска гимназија, Гимназија
„Милена Павловић Барили”, Средња техничка
ПТТ школа, Електротехничка школа „Стари
град”, Техничка школа „Дрво арт”,
Железничка техничка школа, Трговачка
школа, Школа за машинство и уметничке
занате „Техно арт” и Пољопривредна школа
са домом ученика ПКБ.
У госте су нам дошли и ученици осмог
разреда Основне школе „Милена Павловић
Барили”. Заједно смо присуствовали
презентацијама гостујућих школа и
разговарали са старијим другарима,
ученицима гимназија и средњих стручних
школа.
Осим што су добили потребне информације
и упознали се са радом средњих школа за
које су били заинтересовани, ученицима
осмог разреда је можда највише значило
баш то што могу да разговарају са
средњошколцима и из прве руке сазнају
каква су њихова искуства и како изгледају
средњошколски дани.
Наташа Мугоша
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Дружење са бакама и декама
Кад бабе и деде подетиње
Традиционално, већ дужи низ година, одржава се
Дружење са бакама и декама. Ученици од 1. до 4.
разреда наше школе, у новембру, заједно са својим
бакама и декама радо прикажу заједничку тачку.
Ове године, 30.11.2016. године, чули смо неке
анегдоте, представљен је гестовни говор,
демонстрирано прављење украсних, мирисних
сапуна, лоптица од вунице, као и многих других
занимљивости. Уз то, послужен је чај, а баке су
донеле послужење - укусне кифлице, палачинке,
колаче. Све те ђаконије су дело вредних бака. Вече
је протекло на задовољство свих присутних.

Како се пише бајка?
Замирисала чарапа
Ученици 3/3 су учествовали у литерарној
радионици Како се пише бајка? која је била
организована 17.11.2016. у ДКЦ-у у оквиру
ФЕСТИВАЛА КЊИЖЕВНОСТИ И ИЛУСТРАЦИЈE
ЗА ДЕЦУ. Фестивал су организовала удружења
"Крокодил" и "Образовање и култура", а исти су
помогли: Министарство културе Републике Србије,
Секретаријат за културу Града Београдаи Амбасада
Швајцарске. Водитељ радионице је био дечји писац
Дејан Алексић познат по писању савремених бајки.
На интересантан начин и кроз интеракцију ученици
су уведени у свет бајки, а у другом делу радионице
су написали сопствену бајку. Бајка 3/3, "Чаробна
чарапа", добила је одличне коментаре и похвале од
свих учесника радионице.

Математички квиз
И Питагора би био поносан
У четвртак, 10. 11. 2016. године, у нашој
школи је одржан математички квиз за општину
Палилула у организацији МД „Архимедес“.
Учествовале су четири екипе следећих школа:
ОШ „Јован Цвијић“, ОШ „Зага Маливук“, ОШ
„Влада Аксентијевић“ и наша школа. Нашу
екипу су представљали: Филип Грујовић (4.
разред), Ирина Тамбурић (5. разред), Ана
Јовановић (6. разред), Владимир Петковић (8.
разред). Питања су била веома занимљива и
учесницима, и жирију и публици. Учесници
екипе наше школе су у току квиза показали
велико знање и успешно су решавали задатке,
а то их је довело до победе. Један наградни
задатак је био намењен публици, али пошто
нико из публике није умео да га реши, за
одговор се јавила Ирина Тамбурић и због тога
Наставница математике Весна Тутић, вођа екипе
је добила посебну награду.
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АРИНА НОВАК
ИОРИЈС ЛИЧНО
И
ЕПСКИ ЈУНАК
Прва књига о Старини Новак у историји Срба
ао литерарни додатак деветог броја школског листа
НОВАК, објављена је књига „Старина Новак историјска личност и епски јунак”, чији је аутор Милош
Пекић, наставник историје. Приређивач дела је Музеј школе.
Дело представља значајан допринос науци и култури и биће
достојно наслеђе будућих генерација, а резултат је вишегодишњег напора аутора да се на научном и културном пољу
пружи оно што је до сада недостајало – целовита студија о
Старини Новаку, чувеном хајдуку српског порекла из 16. века.
Ако прихватимо мисао да је човеков најбољи пријатељ онај
који му поклони књигу коју до тада није прочитао, онда са посебним задовољством можемо рећи да је Основна школа
„Старина Новак” још једном потврдила улогу пријатеља свих
оних који јесу или ће бити на било који начин у вези са нашом
школом и њеним радом.
На самом почетку дела аутор јасно истиче циљ свог рада –
приказ историјског и епског лика Старине Новака, хајдучког
харамбаше из 16. века. У својој намери аутор је успео, јер су
живот и личност овог хајдука осликани и приближени свакоме ко се интересује за овај период српске и европске историје и удео овог јунака у њој. Међутим, књига пружа више од
тога и нуди читаоцу поглед на Европу, Балканско полуострво
и Османско царство 16. столећа.
Дело се састоји из шест заокружених тематских поглавља,
списка коришћених извора и литературе, као и прилога у
коме се дају наслови сакупљених и одабраних песама о Старини Новаку и његовој хајдучкој дружини. Уз списак песама,
наводе се извори, литература и кратке напомене о приређивачима антологија и сакупљачима усмене поезије. Важно је
рећи и то да је књига илустрована аутентичним фотографијама, цртежима и другим ликовним прилозима, што доприноси њеној занимљивости и лепоти.
Увид у садржај књиге увериће у то да аутор даје јасну
слику једног времена и једне важне личности, а све на основу
пажљивог и дугог проучавања историјске грађе, предања и
епске поезије.
„Европа, Турско османско царство и Балканско полуострво
у 16. веку” наслов је првог поглавља, а тај век је, по речима
самог аутора, био препун „догађаја, промена и процеса у европској, балканској и српској повесници”. Најпре се даје историјска слика Европе, а затим Османског царства, које у 16.
веку и даље иде путем успеха и успона. Приказана је државна
и војна организација царства, освајања и ширења територија,
са посебним освртом на Србију и њен пад.
У другом поглављу, под насловом „Српски народ у 16.
веку”, аутор, кроз низ занимљивих детаља, приказује положај
нашег народа у том временском периоду, начин живота, изглед градова и села, привреду. Истиче се и важна улога Српске
православне цркве у очувању националне свести. Описујући
стање у Османском царству након смрти Сулејмана Законодавца, аутор објашњава и зашто су такве околности погодовале порасту хајдучије и покретању буна, односно како
српски народ, после једног и по века, поново узима важну
улогу у кројењу европске историје.

К

„Балканска хајдучија”, треће поглавље књиге, даје читаоцу увид у овај начин отпора турском царству. Почевши од етимологије речи ХАЈДУК, аутор се у наставку
осврће на различите разлоге одметања у хајдуке, издваја
крајеве Европе познате по сталној хајдучкој активности,
описује хајдучку традицију, устројство дружина и мере
којима су прибегавале османске власти како би
спречиле овај вид одметништва.
Једно од два кључна поглавља бави се историјском
личношћу Старине Новака. Аутор напомиње да о раним
годинама овог балканског јунака имамо мало поузданих
знања и да се она углавном темеље на предањима и записима из времена када је он већ био позната личност.
Међутим, о последњим годинама живота Старине Новака, каже се, постоји доста историјске грађе са различитих подручја. Од приступања војсци Михаја Храброг,
влашког војводе, па до мученичке смрти у румунском
граду Клужу, личност и деловање Старине Новака осветљени су на основу бројних историјских докумената и у
овој књизи приказани на јасан и убедљив начин.
Друго кључно поглавље бави се епским ликом Старине Новака. Истиче се да постоји око 160 епских песама о овом јунаку и његовој дружини, што упућује на
његову велику популарност. Аутор наводи да је за епски
лик Старине Новака карактеристично „колективно
сећање на више историјских личности из различитих
времена и поднебља, као и сублимација разних историјских догађаја”. У овом поглављу анализом је захваћено све што је било од значаја да се епски лик овог
хајдука исцрпно прикаже, како кроз поглед на српску,
тако и на бугарску, македонску, румунску усмену поезију.
оглавље је занимљиво и важно, јер, како каже Иво
Андрић, „можда је у тим причањима, усменим и писменим, и садржана права историја човечанства, и можда
би се из њих бар могао наслутити, ако не сазнати, смисао те историје.”
Ипак, овом књигом није све речено. Она треба да буде
само први степеник у реализовању пројекта под називом
Библиотека „Новакова руковет”, који би требало да,
поред дела „Старина Новак историјска личност и епски
јунак ”, обухвати још четрнаест свезака епских песама о
овом јунаку из српског, али и македонског, бугарског и
румунског усменог стваралаштва.
Дело Милоша Пекића представља драгоцен историјски извор, интересантно историографско штиво, које
ће омогућити потпуније сагледавање наше прошлости и
бити корисно многим истраживачима и заљубљеницима
у историју, али и у народну епску поезију. Оно је озбиљан осврт и квалификована анализа личности Старине
Новака и времена у којем је живео, па се може слободно
рећи да се пред читаоцима налази књига која се због
свог значаја неће заобилазити у будућим анализама историјске епохе коју обухвата.
Марија Марковић
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НЕДЕЉА РАЗ
српске школе ОШ „С
холандске школе “S

понедељак 28.11.2017. директор школе
Влада Вучинић и координатор Тима за
двојезичну наставу Соња Иванчевић,
дочекали су на аеродрому Никола Тесла госте из
Холандије. Резервисаним аутобусом гости су се
довезли до ОШ Старина Новак где су их чекали ђаци
домаћини са првим изненађењем. Ђаци домаћини
приредили су ФЕСТИВАЛ СРПСКЕ КУХИЊЕ, тако
што су донели традиционална јела српске кухиње
којa су са својим родитељима код куће сами
зготивили, сервирали и донели у школу. Након гозбе
традиционалним српским јелима, активност је
настављена у кабинету информатике где је уследио
истраживачки рад за пројекте на задате теме и у сали
у сутерену где су ђаци имали глумачке радионице са
професионалном глумицом.
У уторак 29.11.2017. реализован је обилазак
Београда у пратњи два водича који су холандским
ђацима објашњавали историјске и културне
знаменитости које су могле да се виде из ове сјајне
позиције са врха отвореног аутобуса. Наравно, гости
су могли да виде и рушевине Генералштаба као једне
од последњих трагова НАТО бомбардовања. У оквиру
упознавања са знаменитостима Београда посећен је
и Теслин Музеј у коме су демонстрирани неки од
теслиних експеримената. Након упознавања
Београда под водством стручних водича, реализован
је квиз на Калемегдану. Ова активност спроведена је
сигурном руком наставника историје. После ручка,
ђаци су имали простора и за слободно време за
пешачко разгледање центра града.

У
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Међународна сарадња наше школе са Холандијом, п
школске године, настављена је и ове школске године
поводом у посети нашој школи, од 28. новембра до
школе SINT JAN`S COLLEGE из малог града Хунзб
богат и марљиво је прављен у минулим месецима та
Посета ђака наше школе Холанди
Среда 30.11.2017. испуњена је упознавањем са
знаменитостима Сремских Карловаца и Новог Сада.
Стручни водичи су на енглеском језику представили
богату културну баштину Сремских Карловаца и
Новог Сада, са посебним задржавањем на
Петроварадинској тврђави. Повратак у Београд
уследио је у поподневним часовима, када су
координатори
НТЦ-а
у
великој
школској
фискултурној сали спровели програм свог новог
модела рада са ђацима.
У четвртак 01.12.2107. према плану су одржани два
часа наставе у школи. Ученици су били подељени у
три групе, а свака група је похађала два школска часа.
Била су обухваћена три школска предмета: историја,
математика и физика. Послеподне активности су се
одвијале у леденој дворани Хале Пионир где наша
школа има закупљене термине коришћења четвртком.

ЗМЕНЕ ЂАКА
СТАРИНА НОВАК“ и
INT JAN`S COLLEGE”

Посета Интернационалној школи у
Београду

подстакнута веома успешним резултатима минуле
е пројектом The exchange week (недеља размене). Тим
3. децембра 2016. године, били су ученици холандске
брука. Програм активности те недеље био је веома
ако да је за сваки дан сачињена врло прецизна агенда.
ији договорена је за мај месец 2017.
Петак 02.12.2017. био је испуњен на раду на пројектима у групама у кабинету информатике. Припремњене
су пауа-поинт презентације и представљене свим ђацима у библиотеци школе уз коришћење интерактивне
табле. Своје радове представили су и српски и холандски
ђаци.
Субота 03.12.2017. остављена је као дан посвећен интезивном дружењу гостију са породицама домаћина.
Српске породице које су угостиле холандске ђаке показале су традиционално српско гостопримство на најбољи
могући начин. Добри утисци који су остављени на Холанђане били су сасвим очити, а Холанђани их нису нимало крили. На аеродрому Никола Тесла, приликом
растанка било је и суза али и разне врсте дечијих планова за будућност. Као добaр домаћин школа се потрудила да гостима поклони капиталну књигу А3 формата,
на хиљаду колор страна о Србији, двојезично на енглеском и српском језику, као и пригодне поклоне за сваког
холандског наставника појединачно. Наравно, није изостао вечерњи излазак у једну традиционалну српску кафану где су, уз српска јела пића и живу музику, могли да
се упознају са српским духом о коме се толико прича по
Европи и због кога велики број туриста хрли у Србију.
Недеља размене доживела је потпун успех. Српски и
холандски ђаци су имали прилику да на енглеском
језику опште у различитим радним ситуацијама. Србија
је представљена на најбољи начин, а ако је и било предрасуда о Србији из неких минулих времена, више их
нико није узимао озбиљно. Чинећи велику ствар за своје
ђаке, испоставило се да је ОШ Старина Новак учинила
много и за стварање добре слике о Србији у очима једне
угледне и велике холандске школе.

Ученици седмог разреда Основне школе
„Старина Новак” су 9.3.2017. године посетили
Интернационалну школу Београда (Chartwell) .
Ђаци наше школе су други пут у школској
2016/2017. години имали прилику да у оквиру
пројекта билингвалне наставе посете Интернационалну школу у Београду. Посетили смо
један час тог дана и касније су неки од нас
имали разговор са директором. Часова којима
смо могли да присуствујемо били су: енглески,
дизајн и хемија.
На часу енглеског језика ученици су обрађивали књигу „А long walk to water“. За почетак
часа њихова наставница им је показивала упутства за обраду лектире и објаснила им како да
ураде домаћи који се састоји од три састава и,
што је било посебно занимљиво, како да направе трејлер за књигу. Затим смо слушали
неке од њихових ученика како нам препричавају књигу да бисмо могли да помогнемо у
прављењу трејлера .
После часова су неки од нас отишли да разговарају са директором ове школе и пренесу
своје утиске и искуства. За почетак разговора
директор нас је питао да му опишемо како нам
се свиђа њихов програм рада. У току разговора
сазнали смо да они желе да се приближе ученицима и пробуде им жељу за знањем. Онда
смо му објаснили наш програм рада и какве су
нама користи од посете Chartwell-у.
Ду
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Зимско припремно
саветовање просветних
радника
10. фебруар 2017. Дивчибаре
да се чује и реч оних који о настави знају највише
оквиру стручног усавршавања на нивоу
установе, ОШ Старина Новак организовала
је 10. фебруара 2017. ПРИПРЕМНО
ШКОЛСКО САВЕТОВАЊЕ - ЗИМСКО у Хотелу Дивчибаре на Дивчибарама. Циљ Саветовања је био припрема наставног кадра за успешан почетак другог
полугодишта школске 2016/17. године. Како успех
реализације наставног процеса зависи од ваљане
припреме, ово Саветовање реализовано је као вид
припреме за почетак другог полугодишта. Задатак
Саветовања, да реализује и обради актуелне теме
према утврђеном плану, реализован је у потпуности.
Закупљеним аутобусом организован је долазак 45
учесника Саветовања до хотела Дивчибаре на Дивчибарама где је одржано Саветовање. Саветовање је
отворио директор школе Влада Вучинић представивши план рада и теме које су обрађене. Прво излагање са темом Изрицање васпитно- дисциплинских
мера ђацима имала је Оливера Гавриловић, секретар
школе. Њено излагање је пробудило велико интересовање тако да се већ у току предавања развила жива
дискусија у којој су уследила бројна појашњена одређених одредаба закунске регулативе али и изношена конкретна искуства из наставе на ову тему.
Ово излагање је због живог учешћа чланова Саветовања и њихове велике заитересованости за тему,
трајало много дуже него што је процењено да ће
трајати.

У

У наставку Саветовања уследило је излагање Слађане Луковић, школског психолога, на тему Како препознати стид. Излагање је донело појашњења овог
психолошког феномена са циљем да се та сазнања искористе у раду са ђацима који показују стид. Показало
се да постоји опасност погрешног третирања појединих ђачких реакција ако се не познаје стид и његов
корен на начин на који је Слађа Луковић убедљиво
представила у свом излагању. Већ у току излагања се
развила дискусија и изношење ставова која је настављена и након формалног завршетка излагања Слађане
Луковић.

Након излагања друге теме, а због дужег трајања излагања и дебате на изложене теме, дата је пауза за
ручак, а наставак Саветовања заказано за 16 часова.
Учесници Саветовања су на тај начин добили прилику
да се релаксирају за наставак рада уживајући у шетњи
прелепим Дивчибарама.
Наставак Саветовања почео је излагањем Саше
Шипке, наставника информатике, који је замолио да
учесницима Саветовања само изнесе утиске о посети
актуелној конференцији Нове технологије у образовању
коју је организаво Британски Савет у Београду. Ово
излагање које је имало за циљ да буде кратко информисање о важној актуелној манифестацији у образовању прерасло је у богату полемику о примени
дигиталних технологија у настави. Чула су се интересантна и разноврсна размишљања о употреби мобилних телефона од стране ђака на часу, као и
могућностима интерактивних табли и, као посебна
новина, увођења дигиталних робота у наставу.
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Према плану Саветовања следеће излагање имао
је Милош Пекић, наставник историје, на тему Искуства блок наставе из историје. Реторичким стилом
који је пленио шармом и био свима симпатичан,
изазвао је укључивање учесника Саветовања у дебату
и коментарисања. Из свега што се чуло могло се закључити да је блок настава из историје, као методичка новина, веома интересантна ђацима али и
веома напорна за наставника.
Слађана Луковић је изложила своје друго предавање на тему Радионичарски рад са децом са посебним
потребама у оквиру пројекта Старина Новак – Баба
Новак. Представила је искуства која су стечена у
реализацији овог пројекта и веома убедљиво представила како се на успешан начин могу међусобно
уклопити и приближити деца оштећеног слуха са
децом која немају тих проблема.
Љиљана Милошевић, учитељица четвртог разреда,
веома темељно је дала приказ уписа ђака у нашу
школу кроз историју излажући рад на тему Кампања
уписа првака за 2017/18 школску годину. Анализирала је више фактора који утичу на број новоуписаних ученика. Чуло се да је број ученика наше школе
у прошлости био и већи и мањи него данас.

Последње излагање на Саветовању изнео је Влада
Вучинић, директор школе, на тему Просветна олигархија у свету. Његово излагање је почело појешњењима
појмова образовање и школство, просветни радник и
просветна олигарфија итд. Излагање се завршило
пројекцијом кратког филма којим се указало да је
проблем просветне олигархије присутан на глобалном
нивоу а не само на домаћем.
Саветовање је затворио директор школе Влада
Вучинић, формулишући колективни утисак учесника
Саветовања да је овај вид стручног усавршавања био
не само користан него и инспиративан, освежавајући
и стимулишуће, да утиче на подизање елана просветних радника и позитивног самопоуздања. Аутобус са
45 учесника Саветовања вратио се у Београд у касним
вечерњим сатима.
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Унутрашњи свет
адолесцента
Доба када је кожа тесна,
а збуњених на обе стране

Слађана Луковић,
школски психолог

З

ашто нам је тешко да нађемо заједнички језик са адолесцентима? Зашто имамо
утисак да се не разумемо са њима и да се удаљавамо? Како пребродити у породици
и у школи транзицију детета у одраслу особу? Како сачувати однос и бити адекватан
у улози родитеља и у улози наставника када се пред нама нађе адолесцент у коме се
одједном све ускомешало и променило? Зашто себе и њих видимо као одвојене и често
супротстављене светове?
а бисмо донекле разумели ова питања, важно је
да се подсетимо да је адолесценција развојнопрелазни период из детињства у зрелост унутар
кога се догађају драматичне и радикалне телесне, емоционалне, интелектуалне и социјалне промене. Истина је
да се адолесценти могу описати као „особе на маргини”,
као што то каже Левин, јер у овом узрасту постоји стално
колебање између улоге детета и улоге одраслог. Овај узрасни период је комплексан и обухвата три фазе: рану
адолесценцију (приближно од 12-14 година), средњу адолесценцију (од 15-16 година) и касну адолесценцију (од
17-20 година).
Промене су најочигледније у односу према средини и
одраслима, и у породици и у школи. Мењају се и односи
према вршњацима, а значајне промене се дешавају и у
односу према моралним, идеолошким и другим вредностима. Адолесцент је сада са вршњацима интензивније
повезан, они постају поверљиви пријатељи, више нису
само другари у игри. С друге стране, у односу са одраслима адолесценти се другачије постављају, јављају се побуна, одбацивање, напуштање, борба за слободу. Ако су
до сада испуњавали очекивања одраслих, сада преговарају о томе шта и колико желе, а шта не. Јавља се и једна
нова способност адолесцената за блискост и дубље повезивање. Сада су способни да се појачано интересују за
другог и да дубље разумевају позицију у којој се други налази.
Адолесценти својим спољашњим изгледом и интересовањима изазивају збуњеност и гласно чуђење међу одраслима, а то заправо има функцију стварања искуства
различитости, односно успостављања границе. Могу се
посматрати као посебна поткултура, нарочито у погледу
експериментисања са гардеробом, косом, телом у покушају да створе што оригиналнији изглед и по могућству
да буду што различитији од онога како би то њихови родитељи хтели. С друге стране, јача идентификација са
групама вршњака па могу имати и различите називе за
своје дружине (постоје паметњаковићи, панкери, рокери,
губитници, озлоглашени...). Целокупан процес разликовања и одвајања од света одраслих је у служби другачијег,
потпунијег, животнијег и снажнијег повезивања са собом.

Д
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Поред тога што се реорганизују односи са
одраслима и са вршњацима, ипак се најзначајније промене дешавају у односу на самога
себе. Не само да се адолесцент суочава са
променама на телу, већ су промене бурне и
у доживљавању и испољавању емоција. Когниција се развија и прелази на ниво апстрактног мишљења, што омогућава дубље
разумевање и критичко преиспитивање себе
и света, а веровања и уверења, родитељи и
наставници, делују мање апсолутно, односно
у мањој мери су одређени различитим „мора
и треба“.
Све ове промене доводе до тога да адолесцент има различите унутрашње доживљаје
који мењају његов однос према самом себи,
односно он сада има унутрашњи, искуствени
однос са самим собом. Јавља се једна нова
способност раздвајања унутрашњег и спољашњег света као два различита лична доживљаја. Адолесцент сада може да има један
однос према спољашњој средини, а да унутра
има сасвим другачије лично искуство. Граница између ова два доживљаја је чвршћа и
самим тим појачана је разлика између „ја“ и
„они“. Адолесцент сада самога себе доживљава радикално другачије што споља оставља
утисак амбиваленције и појачане осетљивости. Он себе види као одвојеног од света и
различитог по свом унутрашњем доживљају
од онога што се од њега очекује или захтева
од средине. Осећај припадности свету више
није тако чврст, нити постоји јака потреба да
се уклопи у оквир слагања са одраслима у породици или школи. Адолесцент се одваја од
вредности које се негују унутар породице,
што појачава доживљај сопствене личности
као посебне и другачије од система породице. Код адолесцента се развија свест о томе
да има своје место у свету, као и о томе да је
он засебно и слободно људско биће.

Приметно је да се између света одраслих и света адолесцента дешава генерацијски јаз који такође има улогу да учврсти границу између споља и унутра како би се формирао
нови идентитет. Овај јаз бива очигледан у многим ситуацијама, а нарочито је упадљив када се адолесцент нађе у
кризи или када му је потребна подршка због тешкоћа у односима са вршњацима на пример. Није ретко да се млади
плаше за свој живот, али да се при томе осећају толико одвојеним од света одраслих да уопште не сагледавају као опцију могућност да затраже помоћ одраслих. Адолесценти се
често осећају изоловано и усамљено јер је њихова сепарација
постала чињеница живота, што истовремено постаје и ослобађајуће и застрашујуће.
Постоје полне разлике у начину на који се одвија процес
сепарације и повезивања са родитељима. Девојке-адолесценти могу да одрже повезаност са родитељима, очигледније
него дечаци у адолесценцији, нарочито кроз свађе и разговоре у којима учествују, док се дечаци обично задовоље тиме
што експериметишу са променама те задржавају за себе ове
експерименте, кријући их од родитеља. Многи адолесценти
постају тајанствени, не желећи да и даље деле са родитељима
приче из свог свакодневног живота. Ово скривање има суштински значајну развојну улогу у смислу да када адолесцент не дозвољава родитељима да тачно знају шта ради, то
ствара једну врсту ограде иза које може да се развија нова
личност. Када адолесцент уради оно што је забрањено, то
представља једно одвајање, уводи у процес сепарације који
је интензивиран у овој фази, и задатак је родитеља да на то
буду спремни и припремљени да ће се догодити.
Доживљај себе и света је стално у супротним половима: ту
су прошлост и будућност, познато и ново, стара значења
света и нове могућности, а то се нарочито огледа у најобичнијим и најконкретнијим тренуцима – нпр. када се доноси
одлука да ли да се поздрави или игнорише наставник, да ли
да се љубазно понаша према усамљеном вршњаку или да са
њим збија шале, да ли да се обуче на један или на други
начин. Међу овим супротностима влада стална тензија, и
млади адолесценти имају појачан доживљај супротности који
се касније развија у свест о могућим алтернативама избора.
Из овог осећаја да постоје различите могућности почиње да
се развија свесност током адолесценције. Заправо свесност
се негује кроз искуства различитих могућности.
Адолесценција је јако значајан и осетљив развојни период.
Пред адолесцента су постављени бројни развојни задаци који
се разрешавају са мање или више успеха. Од одраслих се очекује да на неки начин остану присутни и стрпљиви, у смислу
ослушкивања, чекања, постављања јасних граница и захтева,
са једним респектом и поштовањем нове личности која се
развија пред њиховим очима и која има нове капацитете за
повезивање и учествовање у животу. Ако погледамо уназад
на своја развојна путовања кроз адолесценцију и када откријемо шта смо ми добили од света одраслих, или шта
нисмо добили, а толико нам је недостајало, угледаћемо да то
што су нас прихватали такве какви јесмо и били заинтересовани за нас, и тиме нас заинтересовали за себе саме, било је
некад сасвим довољно да знамо да нисмо усамљени. Највећу
вредност за нас је имало то што нас је неко угледао и био свестан да лутамо и да се тражимо и бавимо питањем смисла
живота и личног идентитета у смислу „Ко сам ја?”. Сагледавајући сопствене одговоре на ова питања, оснажујемо себе у
пружању подршке нашим адолесцентима у породици и у
школи.
Литература: Mark Mc Conville - “Адолесценција психотерапија и селф у настајању”.

Шта је фина моторика и зашто је важна?
Фина моторика је спретност у извођењу прецизних
покрета прстију и шаке. Неоходна је за успешно извођење свакодневних активности.
Фина моторика је у вези са развојем говора. Мали,
фини, прецизни и спретни покрети прстију дају информације деловима мозга који подстичу говор и комуникацију. Зато показивање прстима код мале деце
претходи говору. Постоје истраживања која показују да
уколико је фина моторика недовољно развијена,
најчешће постоји и кашњење или неправилности у развоју говора.
Осим тога, добро развијена фина моторика неопходна
је за вештину писања. Покрети прстију су најпре неспретни, а увежбавањем постају прецизнији тако да
могу да контролишу држање оловке и чин писања.
Вештина писања се развија много пре поласка у
школу, и то кроз свакодневне активности, вежбе и игре.
За успешно писање слова држање оловке мора да буде
добро научено и правилно, зглоб шаке мора бити савитљив, а смер писања слова се мора поштовати.
У школи се од ученика очекује да пише одређеном
брзином и да рукопис буде читак. Уколико фина моторика није довољно зрела писање ће бити спорије и рукопис недовољно уредан. Једно од најчешћих питања
ученика је: „Како да ми рукопис буде лепши?”.
Наравно да је потребно вежбати обликовање слова,
подсећати се који је смер писања слова правилан, водити рачуна да размак међу речима буде уједначен, а
угао писања и положај руку и тела правилан. Поред
тога, неопходно је увежбавати прецизне покрете
прстију.
Без обзира на узраст, важно је да се се увежбавају
уобичајене животне активности које укључују покрете
прстима (боцкање, низање, шивење, везивање чворова,
закопчавање/откопчавање дугмета, закључавање/откључавање браве, пребацивање ситних предмета из посуде у посуду хватаљком или пинцетом, качење/скидање
штипаљки, шнирање и везивање пертли, пресавијање и
цепкање папира, сечење маказама, итд.).
Пожељно је да се израђују радови од ситних предмета
и материјала (перле, зрневље, тесто, пластелин, текстил,
вуница, гума, пластика колаж папир, итд.). Уз то треба
радити вежбе за развијање способности писања (различите вежбанке за развој графомоторике, шаблони,
итд.).
Никако не треба заборавити ни физичку активност
(трчање, ходање, елементарне игре, спортови и посебно
игре које укључују и покрете рукама).
У одељењу за подршку ученицима са специфичним
тешкоћама у учењу доста пажње посвећујемо управо
овом сегменту, не само због уреднијег рукописа и развијања говора и комуникације, већ и због развијања
концентрације,
памћења,
опште моторике,
пажње,
емоција и мотивације.
Горана Киковић
дипломирани дефектолог
- олигофренолог
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Можда нисте знали о школи...
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Упркос дубокој старости, а још више упркос видно отежаном кретању, веостављају школска
торба и књиге. На
ликан српске књижевности Светлана Велмар Јанковић одазвала се, пре пет
горњој страни плоч
година, позиву ОШ Старина Новак да увелича прославу великог јубилеја
е за писање издубшколе - 90 година постојања. Са младалачким еланом, књижевница пољен је плитак кана
л за оловке и удуб
одмаклих година, прихватила се озбиљног посла да изабере најбољи литељење за флашицу
са мастилом јер је
рарни рад међу радовима наших ђака на конкурсу поводом јубилеја школе.
плоча фиксирана
Проглашењу победника предходило је књижевно вече у среду 25.04.2012.
под благим нагибо
м
у библиотеци ОШ Старина Новак, са почетком у 19 часова. Позната књипа би се без ових
ж
ље
бо
ва
оловке и
жевница је говорила о својој КЊИЗИ ЗА МАРКА која је била основа за књифлашица котрљале
и падале са плоче.
жевне радове по расписаном Књижевном конкурсу ОШ Старина Новак.
Скамија у холу ш
Светлана Велмар Јанковић је одговарала на сијасет дечијих питања и није
коле не служи сам
о
се могло одредити ко је више уживао, она или ђаци широко отворених
као музејски експ
онат. Она је у жив
ој
очију. На свечаној академи прославе јубилеја школе 31.05.2012. Светлана
употреби јер је ко
ристе дежурни ко
Велмар Јанковић је смогла горштачку снагу да се, иако тешко покретна чак
ји
су распоређени у
и уз помоћ штапа, попне на бину велике сцене Браћа Стаменковић како би
холу школе. Скамиј
а
Музеја школе "Ста
победници на литерарном конкурсу школе, уручила као награду, своју
рина Новак", можда
књигу Капија Балкана. У свом обраћању, видно емотивно дирнута, принисте знали, најм
лађа је скамија на
знала је да осећа велико узбуђење не само због школске прославе већ и
свету и бар по то
због тога што је на позив управе школе у прилици да дели осећање заједме је оригинална
и
уникатна.
ништву са нама, а што је како је истакла, веома важно и веома битно и за
њу као писца али и за све нас. Уручујући победници конкурса своју књигу
изјавила је:
Морам да ти кажем да ми је посебна част што моја књига Капија Балкана
иде у твоје руке. Историја школе је нешто што се не бележи само у историјама школства него и у умовима људи, и, најважније, у дечијим сећањима
осећањима и памћењима. То је оно што даје богатство нашим животима
који су врло тешки, нарочито последњих двадесет година. Оно што човек
носи је светлост ума и духа а то добија и у оваквим прославама. Хвала вам
што сте ми пружили прилику да дођем и будем са вама.
Био је то, можда нисте знали, последњи сценски наступ славне српске
Светлане Велмар Јанковић. У јавности се више никада није
књижевнице
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појавила пред толико великим скупом. Преминула је 9.априла 2014.

ПУТЕШЕСТВИЈЕ РИБИЦА ИЗБЕГЛИЦА
Прича о јату хероја који су истрајали на повратку кући
У марту ове године, освануо је нови и већи акваријум у, иначе већ прелепом, холу
ОШ Старина Новак. У њему је спокојно запливало јато од 18 рибица изнад угојеног
чистача који је муљарио на дну. Већина од ђака који су се силно обрадовали новом
акваријуму након зебње да се стари више неће појавити – ни не слуте да су и у новом
акваријуму исте оне рибице које су у холу школе пливале пре две године, и да је
појава новог акваријума, можда нисте знали, њихов велики јуначки повратак кући
након потуцања у суровом избеглиштву. На јунаштву које су показале на
несвакидашњој одисеји признање би им одао и Старина Новак лично!
Пре две године су спокојно пливале у столитарском акваријуму код Новакове
баштице у холу школе. Али, годину дана касније, током ноћи, појавила се напрслина
на предњем стаклу акваријума и вода је почела да цури спустивши свој ниво до
критичне мере. Изјутра рано, прва је опасност приметила учитељица Јелена
Јовановић и не часећи часа дохватила кофу да спаси шта се спасити може. Спасавању
и евакуацији рибица из напрслог акваријума у кофу придружили су се и други али
се у тој журби неколико рибица, због праћакања, нашло и на плочицама хола па су
скупљане рукама и панично стављане у кофу са водом. Срећом, цела операција
окончала се пребацивањем рибица пре него што је сва вода исцурела из акваријума.
Рибице више нису биле угрожене али се никоме није свидело да их гледа у пластичној
кофи (ни теткицама које остадоше без кофе). Зато су пребачене на ново место у мали
акваријум који се нашао у ПП служби. Ђаци су одмах приметили празан напрсли
акваријум и глас о избеглиштву рибица се међу њима проширио. Брзо се појавио
добротвор међу ђацима који је донео омањи акваријум. Смештен је у практикум
кабинета биологије. Рибице су наставиле своје избеглиштво на новом месту.
Наставнице биологије су о њима савесно бринуле али је било јасно да је неопходан
већи акваријум, који је у међувремену купљен, намештен у холу на место старог и
напуњен водом. Али, као да је неко бацио клетву на наше рибице јунаке, десила се
нова несрећа док је домар Саша као и обично дежурао код скамије у холу. Нешто је
громогласно и злослутно пукло. Скочио је као опарен и одмах приметио да је, без
икаквих видљивих разлога, безнадежно прсло предње стакло акваријума и да је нова
евакуација рибица хитна ствар. Бацио се на посао и, по ко зна који пут, рибице су се
поново нашле у избеглиштву. Овога пута премештене су у акваријум који је пронађен
у једном делу помоћне просторије трпезарије. Рибице су ту остале више месеци и
деловало је као да су, ипак, нашле своју срећу и место на овом свету које могу назвати
дом. Порасле су, а чистач се удебљао и добио размере крупне акваријумске рибице.
Али, то је био само опоравак пред коначан повратак кући. Напокон је формиран
садашњи акваријум и у њему смештене рибице великог јуначког срца. Вратиле су се
из избеглиштва и безбрижно пливају по 120 литара акваријумске воде. Од 20 рибица
које су чиниле првобитно јато пре две године, две ипак нису дочекале повратак кући.
У холу школе, где будно стражари оштар поглед Старине Новака, рибице као да је
лично он надахнуо храброшћу и истрајношћу да се из невероватног избеглиштва
поново врате кући, у никада већи и никада лепши акваријум. Ако! Заслужиле су.
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ШТА СМО
РАДИЛИ 120
ГОДИНА?
Јесу ли педагогија,
методика, андрагогија и
остале сродне науке ишта
одмакле у знању о васпитавању за
више од једног века
елика је заблуда да су учитељи
и педагози пре више од века
знали о васпитању деце мање него
ми данас, а још већа да нам је модерно доба
донело спасоносна решења која су решила
проблеме у васпитању деце. Као доказ оваквог
става пружамо вам прилику да сазнате како се
давне 1895. године у српском народу сматрало
да треба васпитавати децу. Овај чланак је
објављен у часопису ЦАРИГРАДСКИ ГЛАСНИК који је од 1895. до 1909. излазио у Цариграду на српском језику и, наравно, штампан
ћирилицом. Чланак представља Десет заповести о дечијем васпитању, а представљен је тако
да Једна учена жена вели ово о васпитању
деце. Свака част овој ученој жени јер је све што
вели потпуно разумљиво савременом човеку.
Ваља само скренути пажњу да је овај чланак са
посебним значајем истакао да се ради о поукама из искуства. Ово је драгоцено јер смо
сведоци да се данас непосредним реализаторима образовања и васпитања, наставницима,
не признаје да је њихово искуство пресудно за
здравље просвете већ им се намећу стандарди
просветне олигархије као смернице за рад.
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