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Уводна реч
уредника
Многи се више не сећају да је минули зимски
распуст продужен за недељу дана, односно,
да је због епидемије грипа изгубљено, пре
короне, пет наставних дана. Наша школа
је одмах на почетку другог полугодишта,
кренула са надокнадом часова методом удвајања часова, коју је сама осмислила, али
ју је избијање пандемије COVID 19 осујетио
да оконча надокнаду.

Лист ОШ „Старина Новак”
Кнез Данилова 33-37
Излази након школског полугодишта, два пута
годишње. Први број у електронском издању
изашао је децембра 2011. Први штампани број
(број три) изашао је маја 2013.

Влада Вучинић,
директор школе

Прекид наставе 16. марта подигао је пажњу свих који раде у ОШ“Старина
Новак“. Показало се да су наши наставници врхунски стручњаци у свом послу
и да су одмах били спремни за проналажење решења за насталу ситуацију
и због тога су, као облик минијатурног саветовања, одржали хитну седницу
Наставничког већа 17. марта на којој је ударен темељ будућег начина рада
са ђацима, незабележен у историји српске просвете. Назван је Платформа за
учење на даљину ОШ“Старина Новак“. У идејном погледу одлука о стварању
платформе, као оригиналног решења, ипак је била природан исход плодног
минулог рада школе у коме је разумна и постепена, али потребама примерена,
дигитализација школе почела пре шест година стварањем интерног рачунарс
ког система школе који је укључивао моћан сервер, кадар да још тада омогући
неке од функција које су шире међу школама савладане тек у наше време
увођењем еДневника. Концепт платформе је морао обухватити целокупан рад
школе, како наставне и ваннаставне активности, тако и организационе који се
тичу рада установе као сложеног система, а да се при томе уједначе и синхро
низују активности свих сегмената. И све то у најкраћем могућем року, у ходу,
без помоћи иједне институције. Договорено је да коцепт платформе обухва
ти следеће целине: наставне јединице; дневна обавештења директора школе;
дигитални музеј; школски лист НОВАК; радио НОВАК; продужени боравак у
виртуелном свету. Администратор школског сајта Бојан Марјановић, директор
ЦИНУС-а, у потпуности је схватио наше потребе и замисао. Формирао је од
почетне стране постојећег школског сајта платформу какву смо му тражили
и која је у потпуности стављена у функцију већ 19. марта – само три дана од
званичног прекида наставе! Дефинисани су следећи параметри за функцио
нисање платформе: минимални технички услови корисника; начин комуника
ције и проток материјала; номенклатура материјала; техничко и дизајнерско
прилагођавање сајта; даљи развој платформе.
Резултати који су постигнути формирањем платформе, по мери и знању на
ставника, неспорно указују да је постигнут потпун успех, изнад очекивања.
Објављено је више хиљада разних докумената. Само у делу са непосредним на
ставним материјалом објављено је преко 1.500 јединица. Продужени боравак
у виртуелном свету објавио је 29 дневних тема на које су се ђаци, иако им није
било обавезно, одазвали са чак 449 фотографија и 7 видео записа. Чак су се
предшколци укључили у рад платформе са 276 фотографија и 2 видео записа.
Дигитални музеј је обрадио и објавио 170 фотографија експоната са тексту
алним описом. Радио НОВАК је емитовао радијски програм свих наставних
дана, емитујући преко 200 сати сопствене продукције. Дигитални облика листа
НОВАК објавио је десетине ђачких приповедака, песама и колаж фотографија,
цртежа и карикатура на тему пандемије, а посебна акција #ЛЕПОЈЕКОДКУЋЕ
створила је колекцију од 42 фотографије наставника и ђака у амбијенту свог
дома где бораве за време короне. Директор школе је сваког наставног дана
објављивао Дневна обавештења, укупно 38, чији обим прелази 100 одштам
паних А4 страна. За матуранте, у оквиру припремне наставе, објављено је 47
докумената. Због свега изнетог посета школског сајта, на коме се платформа
налази, се више него удесетостручила. У априлу је број посета платформи био
27.000, а у мају 28.000 док је истовремено просечан број посета за школе слич
них нашој био око 2.500 (алат коришћен за прикупљање статистике је awstats).
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ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ, ДРВО ЉУБАВИ
Прваци засадили дрво генерације уз много песме и игре

И

ницијативом ГО Палилула покренута је лепа
акција садње дрвета генерације. Сем жеље да
се, што је могуће више, подстакне озељења
вање у изразито урбаним деловима Старе Палилу
ле, дрво генерације има симболичну сврху да буде
симбол једне генерације наших ђака. Игра случаја
је хтела да прва генерација која ће засадити своје
генерацијско дрво буду овогодишњи прваци. Они
су то урадили на спектакуларан начин. Садницу су
поздравили увежбаним плесним тачкама, песмом
али и пригодним порукама на транспарентима које
су на крају своје приредбе приказали. Чак су доне
сеној садници, на предходно демократски спрове
деном тајном гласању, наденули име – дрво љубави.

После песме и игре, у присуству неочекивано број
не публике која није штедела дланове да аплаузом
награди увежбане тачке првака, наступила је садња
двометарске саднице јавора на месту где је некада
била бреза која се због старости пре неколико година
осушила те је морала да буде извађена. Дрво љуба
ви одмах је прирасло за срце својим правим влас
ницима, својим првацима, као да је најумиљатији
кућни љубимац. Остаје да га пазе, заливају и чувају
да израсте у платана, па да кроз много година могу
доћи да у хладу његове крошње одморе и присете се
када су га засадили и дечијом ведрином дочекали.
В.В.
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У целокупном систему образовања шко
ла се показала као једини сегмент који је
способан да одговори на изазове. Стручна
слобода која је школу у кризи задесила
(без плана и намере надлежних) показала
је да школи није потребан тутор да би за
просветна питања проналазила најбоља
решења. Праведно је не заборавити исти
ну, која се у насталој кризи наметнула, да
су једине две функционалне и упоришне,
здраве, тачке читавог система образовања:
1.НАСТАВНИК, 2.ШКОЛА.
Зато лист НОВАК аплаудира наставницима на подвигу кад их већ ниједан део
српског друштва тога није удостојио.

Предшколци у
ђачким клупама

Т

оком децембра 2019.год, јануара и марта ове
године, предшколци из околних вртића су уче
ствовали на три радионице. Уз велику посеће
ност и позитивну атмосферу, радионице су успешно
реализоване. Будући првци су са учитељицама пра
вили новогодишње честитке и инструменте (звечке)
од материјала за рециклажу. Трећа радионица изава
ла је посебну пажњу код деце. Са наставницом био
логије користили су микроскопе гледајући различи
те препарате, правили ћелију од пластелина, гледали
филмић, учествовали у квизићу и понешто научили.
Насмејана дечија лица су показала колико су ужива
ли у радионицама. Прижељкивали смо их и на сле
дећој радионици у априлу али је избијање пандемије
COVID 19 сурово прекинуо ВЕСЕЛЕ СУСРЕТЕ.
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Међународни српско-румунски пројекат
„СТАРИНА НОВАК – БАБА НОВАК“ 2019.

П

рвобитни садржај пројекта „Старина Новак – Баба
Новак“ показао се недовољног обима за нове садржаје који су се током времена природно отварали.
Имајући у виду примарни циљ, посету и полагање венца на
једини споменик Старини Новаку на свету, а сагледавајући
и друге могућности за образовне активности наше школе
у овом оквиру, сарадња са Румунијом је обогаћена активностима са чак три школе у три различита града. Због
тога је првобитна верзија пројекта прерасла у три целине
које су свака за себе независни програми сарадње са по једном румунском школом. Њихово јединство чини пројекат
„Старина Новак – Баба Новак“ који је у текућој школској
години реализован од 11. до 14. децембра 2019. укључивши
из наше школе 12 ђака, 5 наставника, директора школе и
представника Дечијег културног центра.

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ – ОД
ТЕМИШВАРА ДО БЕОГРАДА“

ПОЛАГАЊЕ ВЕНЦА НА
СПОМЕНИК СТАРИНИ
НОВАКУ У КЛУЖУ
2.дан – 12.12.2019. Клуж

Ј

едини споменик Старини Новаку на свету на
лази се у румунском граду Клужу-Напоки.
ОШ“Старина Новак“ је званично први пут оби
шла овај споменик 2011. године и од тада редовно
једном годишње долази у Клуж и полаже венац на
споменик Старини Новаку. Овај споменик подста
као је да ОШ“Старина Новак“ покрене кампању
подизања споменика Старини Новаку на Старој
Палилули у Београду. Својим посетама споменику
Старини Новаку у Клужу, ОШ“Старина Новак“ на
стоји да подстакне ширу друштвену јавност да се
укључи у кампању подизања споменика Старини
Новаку у Београду. Ове године, на предлог лицеја у
Блажу потписана је повеља о стратешком партнер
ству између наше две школе, а на основу минуле
успешне сарадње.
Из Темишвара наша група се упутила ка Клужу
где су нас сачекали наши стари пријатељи из шко

1.дан – 11.12.2019. Темишвар

Т

еоретска српска гимназија „Доситеј Обрадовић“ из Те
мишвара заједно са Савезом Срба у Румунији угостили
су наше ђаке и наставнике другу годину за редом. Ђаци
су на спавање смештени у кућама српских породица а настав
ници у интернат Савеза Срба у Румунији. У згради гимна
зије реализовале су се радионице и часови које су две школе
припремиле према програму сарадње. Наставник историје
Саша Малимарков организовао је образовну шетњу наших
ђака и наставника кроз Темишвар објашњавајући најважније
тренутке из историје овог лепог града. Увече су се наши ђаци
и наставници придружили величанственој свечаној акаде
мији под називом „Српско духовно вече“ коју су овдашњи
Срби организовали поводом, чак, четири велика јубилеја:
800 година од самосталности СПЦ; 630 година од косовског
боја; 30 година од Темишварске револуције; 20 година од
НАТО бомбардовања Србије. Ова величанствена академија
оставила је дубок утисак на наше наставнике који су били
јединствени у мишљењу да су овдашњи Срби приредили пле
менитије и родољубивије вече од многих институција у Ср
бији којима је чак дужност да негују и обележавају ове јуби
леје. Посета наше школе није остала незапажена и чланак о
њој освануо је у листу Срба у Румунији „Наша реч“. Након
ноћења, у јутарњим часовима, минибус са нашим ђацима и
наставницима, после поздрава са домаћинима, кренуо је из
Баната ка Трансилванији.
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ле “Liceul tehnologic Special pentru Deficienti de Auz
Cluj-Napoca” са којом је од раније потписан пројекат
„ПРИЈАТЕЉИ У ЕВРОПИ – БОЉЕ ЈЕ ЗАЈЕДНО“.
Одмах након поздрављања са румунским пријатељи
ма, посећен је монументални споменик Старини Но
ваку и положен венац који је донесен из Србије. У
трпезарији школе наши домаћини су сервирали ру
чак а након тога су реализоване мешовите радиони
це. Остало је сасвим мало слободног времена које
је проведено у дружењу са румунским пријатељима
које нисмо видели од прошле године. Предвече је
уследио растанак и полазак ка последњој, трећој
циљаној дестинацији у Румунији, ка Блажу.

ПРОЈЕКАТ МЕЂУНАРНОГ ПАРТНЕРСТВА
„ПРИЈАТЕЉИ У ЕВРОПИ“
3. и 4. дан – 13 -14.12.2019. Блаж

О

Ш„Старина Новак“ је првобитну верзију
пројекта „Старина Новак – Баба Новак“ још
2013. године потписала са школом из Блажа
“Liceul Tehnologic Timotei Cipariu” и гимастичким
спортским клубом „Gimn Star”. Пројекат „Prieteni
in Europa: imreanu mai bine” са истим партнерима
потписан је 2016. године, а 2018. године потписан
је споразум о наставку сарадње. С обзиром да се
садржај активности пројекта „Старина Новак –
Баба Новак“ по обиму знатно увећао и проширио
на три румунска града, поменути пројекат са шко
лом у Блажу постао је саставни део великог пројек
та „Старина Новак – Баба Новак“.
Домаћини су нас срдачно дочекали увече 12.де
цембар 2019. и сместили наше ђаке по домовима
домаћина а наставнике у интернат школе. Припре
мили су укусну вечеру и топло нас угостили. Пла
ниране активности уследиле су сутрадан 13. децем
бра реализацијом разноврсног и богатог програма
активности које су обухватале креативне радиони
це, презентације, спорт и на крају слободно дру
жење. Дан је био испуњен и одласцима у оближњу
фабрику производа од меда и шетњу Блажом и ње
говом околином.

Блаж је била најдаља тачка од Београда до које смо
на свом путу стигли. Због тога је било неопходно да
се рано ујутро 14. децембра растанемо од својих ср
дачних домаћина и кренемо за Србију, ка Београду.
						

В.В.
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ЗИМСКО ПРИПРЕМНО ШКОЛСКО
САВЕТОВАЊЕ 2020.
Прво међународно саветовање ОШ„Старина Новак“ на коме је
утаначено неколико међународних пројеката

У

центру изврсности ОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу одржано је 13-14.фебруара 2020. ЗИМСКО
ПРИПРЕМНО ШКОЛСКО САВЕТОВАЊЕ које је имало међународни карактер због учешћа
просветара из Белгије, а из Румуније чак из две школе. Укупно 46 учесника Саветовања са
слушало је укупно 10 предавања која су изазвала бројне дискусије и коментаре. Могла су се чути
излагања о многим активностима наше школе која су задивила госте из иностранства. Директор
школе Влада Вучинић који је руководио Саветовањем осврнуо се на предходна саветовања изневши
да је укупно било четрнаест Саветовања на којима је изнесено чак 106 предавања пред 638 учесни
ка. Сем стручног усавршавања омогућена је и релаксација за све учеснике у оквиру које је обиђен
комплекс уз родну кућу Вука Караџића чиме су гости из Белгије и Румуније били посебно изне
нађени, организована свечана вечера са живом акустичном музиком и приуштено довољно вре
мена за дружење и разговоре који су резултирали уговарањем неколико међународних пројеката.

О другом пројекту нас је обавестила такође Тати
ана Петраке када је већ почела пандемија и гра
нице физички постале непремостиве, преневши
предлог школе из Молдавије за сарадњу на ст
варању својеврсног вебинара, односно, пројек
та који би ангажовао један облик ваннаставних
активности на даљину. У том смислу планирано
је да се одржи такмичење из математике између
школа три партнерске земље, Србије Румуније
и Молдавије.
Оба постигнута споразума о сарадњи реа
лизују се у оквиру пројекта „Еразмус+“. Сва
потребна документација и кораци процедуре за
аплицирање у оквиру овог европског пројекта
благовремено су спроведени. Наравно, избијање
пандемије пролонгирао је све рокове и планове
па и наша два описана међународна пројекта.
В.В.

ПРОЈЕКТИ СА БЕЛГИЈАНЦИМА, ШПАНЦИМА И
ПОРТУГАЛЦИМА

В.В.

У „Старини“ је за време зимског распуста било баш радно! Наиме, угостили смо две школске делегације из Белгије! У оквиру пројекта „Еразмус +“
посетили су нас представници неколико школа из Белгије. Резултат те
посете су два пројекта, чији је рок за предају био 24.март2020.

П
ПРОЈЕКТИ СА РУМУНИМА, МОЛДАВЦИМА И ГРЦИМА
Ни на међународном плану, упркос препрекама изазваним пандемијом,
наша школа није седела скрштених руку. Прионула је на рад у новим условима и успела да усагласи и потпише два нова међународна пројекта.

П

реговори и усаглашавања са румунс
ком школом из Букурешта Scoala „Copit
Dorit“ започели су пре избијања пан
демије. Тим поводом представник ове школе
Tatiana Petrache позвана је на „Зимско при
премно саветовање“ које је наша школа орга
низовала у Тршићу 13. и 14. фебруара 2020.
Показало се да је то била оптимална прилика да
се договоре сви детаљи пројекта који је, на наш
предлог, добио назив „Јунаци Балкана“. Тема
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пројекта су историјске личности балканске ис
торије које повезују Србе и Румуне. Међу њима
је Старина Новак био типичан представник. Та
тиана је пренела изразе спремности да се у овај
пројекат укључи и грчка школа ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (основна
школа Панос) из грчког градића Нафпактоса,
због чега је у пројекат, опет на наш предлог, ув
рштен Рига од Фере као историјска личност која
повезује Србе и Грке.

рви пројекат, назван „Уметност и инклузија“,
чији је координатор Fabien Varburg обухва
та сарадњу између Белгије, Србије и Порту
галије. Други пројекат радили смо са Evy Sierens и
Philippe Nobenи. Пројекат, чији је назив „Бајке у 21.
Век“, поред Белгије и Србије, укључује и школу из
Шпаније. У оба пројекта, који су КА2 пројекти, биће
мо партнери јер су ови пројекти за наше основне
школе потпуно нови.
Са гостима из Белгије провели смо заиста ква
литетно време. Долазак Fabien Varburg поклопио
се са нашим „Зимским припремним школским са
ветовањем“ које је ове године било у Тршићу 13.
и 14. Фебруара 2020. Повели смо гошћу са собом
и то је била дивна прилика да се она, осим са ко
лективом, упозна и са нашом културном и исто
ријском баштином. По повратку у Београд, наста
вили смо да један део дана радимо, а у другом да
обилазимо Београд, на обострано задовољство.
Са Evy Sierensи Philippe Noben смо цео пројекат на
писали у нашој школи. Нажалост, због продужетка
распуста, нисмо били у прилици да их угостимо и на
часовима, али смо им показали чиме све располаже
мо у нашој школи. Пријатно су изненађени изгле

дом учионица млађих разреда, библиотеком, радио
станицом, музејом и холом школе. Слободно време
провели смо обилазећи Београд. Гости су могли да
виде Победника, споменик који је управо тих дана
враћен на своје место на Калемегдану. Обишли смо
Храм Св.Саве и Скадарлију, где су уживали у от
кривању нашег културног наслеђа. Нисмо стигли да
им покажемо много, али се зато надамо позитивном
исходу у вези са нашим заједничким пројектима и
новој прилици за дружење и сарадњу.
Н.М.
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ПРОСЛАВА САВИНДАНА 2020.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА 419.
ГОДИШЊИЦА СМРТИ
СТАРИНЕ НОВАКA

О

ве школске године Савиндан је био радног дана, у по
недељак. Наравно, није било часова али је припремњен
богат програм прославе. Најпре су сва одељења у 10
сати имала са својим одељенским старешинама час посвећен
Светом Сави, а онда су сви наши ђаци сишли у хол школе да
би традиционално код бисте Старине Новака присуствовали
чинодејствовању свештеника на начин како то доживљавају
генерације наше деце већ хиљаду година. Ломљен је славски
колач, очитана молитва уз пламен славске свеће, а свештеник
је одржао надахнуто патриотско слово мноштву раширених
дечијих очију окупљених око њега. Уследила је свечана при
редба у читаоници библиотеке где је изведен богат програм
са певањем, свирањем, рециталом али и доделом награда за
најуспешније литерарне радове који су пристигли на тради
ционални литерарни конкурс који поводом Савиндана распи
сује наше школа. Предвече, када су се сви ђаци разишли, у
холу школе је уследило послужење за наставнике и госте уз
живу српску умузику, као и сваке године.

Као једина школа у Србији која носи назив Старине Новак,
наша школа негује сећање и на историјски лик великог српског
јунака тако што на дан његове смрти организује помен у цркви Светог Марка.

У

цркви Светог Марка на Ташмајдану 5.фебруа
ра 2020. служен је парастос Старини Новаку, на
дан његовог страдања. Парастосу је присуство
вао већи део наставничког колектива наше школе али
и неколико родитеља и мања група деце. Уз припаље
не свеће, жито, пој два црквењака и чинодејствовање
свештеника, одато је молитвено сећање на Старину
Новака.

В.В.

НАШИ ЂАЦИ ПЛИВАЛИ ЗА ЧАСНИ КРСТ

П

о благослову Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја, у суботу 18.јануара
2020.године, на Крстовдан, трећу годину за редом, Канцеларија за верску наставу у сарадњи са
Спортским савезом Београда, организовала је такмичење у пливању за Часни крст на базенима
Ташмајдана. Међу ученицима 51 школе Београда наши ђаци заузели су одличне пласмане. Стефан
Ивановић IV1 заузео је прво место, Дуња Радисављевић IV1 заузела је друго место, а Теодора Сремац
V2 треће место Освојени пехар школа чува у витрини испред кабинета наставника физичког васпитања и могу га видети сви заинтересовани.

Свечано обележавање 419. годишњице смрти Стари
не Новака настављено је у холу школе где је првачић
Стефан положио венац под бисту Старине Новака уз
малу помоћ директора школе. Након полагања венца,
директор се обратио скупу речима да, као једина шко
ла која носи име Старине Новака, имамо обавезу да
обележавамо датуме у вези са његовим именом и да
је нечување сећања пут ка брисању историје. Након
директоровог слова, скупу се обратио наставник Ми
лош Пекић који је на занимљив начин сликовито изнео
причу о најновијим открићима до којих је као руково
дилац Музеја школе дошао у последњих годину дана.
После Пекићевог предавања, два ђака су по сценарију
наставнице Марије Марковић извела пригодан реци
тал чиме је програмски део свечаности био окончан.
Захваливши на присуству директор је све присутне
позвао у зборницу на закуску.
В.В.

М.Л.
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ЗИМСКИ РАСПУСТ 2020.
ОКУПИО ВРЕДНЕ РОДИТЕЉЕ III1

ХУМАНОСТ ПОНОВО НА ДЕЛУ
акција ученика наше школе

У

ченици наше школе су по трећи пут ове
школске године, прикупили већу коли
чину пластичних чепова и предали уд
ружењу „Чеп за хендикеп“. Наша акција функ
ционише тако што ученици и њихови родитељи
добровољно прикупљају и доносе чепове са
пластичних флаша, у школу, које касније пре
дајемо овом удружењу. Они обезбеђују, особама
са инвалидитетом, нова или половна ортопед
ска помагала. Оваквим активностима делујемо
на промену друштвене свести и одговорности,
како према животној средини, тако и према осо
бама са инвалидитетом. Од акције не одустајемо
и наставићемо је чим услови дозволе.
С.П.

И

ако у току продуженог зимског распус
та школске 2019/20. године, у школи
није било наставе и ђака, ипак је било
родитеља који су са великим еланом прионули
на заједнички посао. Родитељи одељења III1
прихватили су се да својим снагама окрече,
осликају и урамљеним паноима украсе зидове
учионице одељења своје деце. Школа је сасвим
мало помогла, највише уклапајући да, у време
које највише одговара родитељима, све буде ро
дитељима на располагању у школи за њихову
својеврсну донаторску акцију. Резултат роди
тељских напора је прелепа учионица у којој ће
ђаци са више задовољства и марљивости савла
давати задатке ђачког живота.

НАШИ ЂАЦИ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ
СКУПЉАЊА ПРАЗНИЧНИХ ПАКЕТИЋА ЗА
ДЕЦУ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Љ.М.

СЛАТКА НАГРАДА У
ОДЕЉЕЊУ III1

П

артнерски и сараднички однос родитеља
и учитељице за време зимског распуста
је био активан. На молбу родитеља, учи
тељица је слала занимљиве задатке из матема
тике и сугестије како упутити децу да лакше и
брже уче.
Они који су желели да раде занимљиве за
датке у току зимског распуста су се такмичили
за „слатку награду“. Било је много кандидата.
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Сви су радили од 50 до 100 задатака. Победи
ли су: Душка, Андрија и Александра. Они су
урадили највише задатака. Као награду освоји
ли су слаткише. А као прави другари, слатке
награде су поделили са осталим друговима за
време одмора. Честитамо за рад и другарство!
Љ.М.

У

ченици ОШ„Старина Новак“ отвореног срца су се прикључили празничној
акцији хуманитарне организације „Сви за Космет“, у скупљању слаткиша
за празничне пакетиће. Пакетићи су били намењени српској деци са Косо
ва и Метохије како би радости дана новогодишњих и божићних празника осетили
и они макар на кратко, али и да би им се дало до знања да нису заборављени.
За координатора ове добротворне акције у име ОШ“Старина Новак“, директор
школе је посебним Решењем одредио Феђу Пишчевића, наставника физичког
васпитања, чега се он са великим задовољством и савесношћу прихватио.
Удруженом акцијом свих ђака сакупљено је слатакиша, грицкалица и играча
ка за преко 70 пакетића који су придодати сакупљеним прилозима ђака других
школа. У коначном исходу, од прикупљених прилога сачињено је преко 7000
пакетића који су подељени њиховим вршњацима у јужној српској покрајини.
Пакетићи су подељени у периоду између Божића и Савиндана.
Ученици су у овој акцији приказали велику хуманост, високу свест и спремност
да помогну најугроженијима грађанима, сигурни смо да уз овакву омладину не
морамо да бринемо за бољу будућност.
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ЂАЧКИ ДИГИ
Тим за Музеј наше школе још почетком школске 2019/20.
године планирао је отварање Ђачког дигиталног музеја што
је допринело да у сред пандемије покренемо дигитални музеј,
почетком марта, месец дана пре Музеја Југославије

У

време светске пандемије, многе установе
културе, науке и образовања се затварају.
Вирус ковид 19 прво је затворио музеје и
школе. Новонасталу ситуацију многи музеји су
спремно дочекали. Разлог томе је епоха диги
тализације. Музеји и галерије уназад годинама
усавршавају платформе за своје виртуелне посе
тиоце и дититализацију сваке врсте људске и при
родне баштине. Мартовску одлуку Светске здрас
твене организације музеји су спремно дочекали,
нарочито они најпознатији у свету. Људима света
је омугучена виртуална посета преко 500 музеја
и галерија преко платформе GoogleArts&Culture.
Епидемија и ванредно стање у Републици
Србији такође затвара капије музеја и школа.
Крајем априла месеца ипак се отварају капије
Народног музеја у Београду, Музеја савремене
уметности, Музеја историје Југославије.... Време
посете је ограничено, прописан је протокол и со
цијална дистанца за посетиоце. Такође простор
излагања, фондови и збирке се скраћују.
Истовремено, Музеј историје Југославије обја
вио је пројекат „YUDOM“. Кустоси музеја дошли
су на идеју, у складу са савременим стрмљењима
у музеологији, да отворе процес стварања вирту
алне изложбе „југословенског кућног наслеђа“.
Наиме, промишљајући, препознали су да ће
грађанство искористити ванредну ситуацију за
спремање својих домова, подрума и тавана, га
ража и старих кутија и кофера. Сваки предмет
разних намена из југословенске епохе треба да
се фотографише и означи (тагује) за музеј преко
друштвених мрежа (Fejsbook, Instagram i Twiter).
Почетком априла објавили су пројекат у свим
земљама бивше Југославије.

AUSWEIS – Аусвајс, документ, дозвала за кретање у време
нацистичке окупације у Другом светском рату.
Ученик Стеван Петровић, 8/4

Можда су кустоси реномираног музеја следили
нечији пример из Београда. Нећемо претерива
ти, али Тим за Музеј наше школе још почетком
школске 2019/20. године планирао отварање Ђач
ког дигиталног музеја. Идеја је да наши ученици
уз дозволу и подршку родитеља, шаљу прилоге,
фотографије са описом и информацијама, поро
дичне и кућне баштине. Планирали смо и шире
временске оквире. Не само 20. век, већ по мо
гућству и 19-сти. Утврђене су следеће колекције
и збирке: предмети науке и технике, употребни
предмети, уметничка дела и предмети, старе фо
тографије, стара документа, разноврсни штампа
ни материјали и широки дијапазон сакупљачких
колекција од нумизматике до сличица спортиста
или чега год.

ШЛЕМ – Немачки метални шлем из Другог
светског рата. Нашао га је мој тата у
брдима око Доњег Милановца. Ученица
Катарина Поповић, 6/3.

Пандемија и on-line настава, вероватно не
одржавање „Ноћи музеја“, за који смо по једном
другом пројекту били прихваћени („Стопама
Старине Новака-балканска хајдучија 16.-18. век),
допринели смо да покренемо дигитални музеј,
почетком марта, месец дана раније од Музеја
Југославије. Па, изволите на интернет странице
етаблираних музеја и добродошли на сајт ОШ
„Старина Новак“ где се налази наш Ђачки диги
тални музеј.
М.П.

ПОШТАНСКА ВАГА – стара поштанска
вага за мерење писама; почетак 20. века;
ученик Иван Ромчевић 7/3

ТРИ ЧЕРВОНЦА – Руска новчаница из 1937. године издата од владе
СССР. Један червонац вредео је 10 рубаља. Неубичајено је да се за
монету узима непаран број!
Ученик Данило Вучинић, 7/1.

ФК ШУМАДИНАЦ – Фотографија ФК Шумадинац из 1948. године.
Голман је био мој прадеда, Миленко Матић.
Ученик Давид Недељковић, 5/3.
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ТАЛНИ МУЗЕЈ

ЏЕПНИ САТ – Џепни железничарски сат
марке TISSOT из 30-их година 20. века. Сат
је био власништво народног хероја Радивоја
Јовановића Брадоње, а поклонио је 1943. године
другу и саборцу Миленку Миловановићу, мом
претку. Ученик Милош Бебић, 8/4.

ПЉОСКА – Стара пљоска за ракију.
Израђена од дрвета, месинга и коже из 1910.
године. У дрвету је изгравирано име и презиме
власника. У породици се преноси из генерације у
генерацију. Ученик Лука Тадић, 7/3.

РАДИО АПАРАТ – Радио моје прабаке
Милене Палигорић из 1933. године. Марка
PHILIPS 834A super inducantce; ученица
Миа Најдановић 6/1.
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ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

У

одељењу 5/3 je 23.12.2019. одржана едукативна
еколошка радионица „Нови живот за електрични и
електронски отпад“. Eдукатори удружења ТОК (Тим
за образовање и културу) спроводећи пројекат заштите
животне средине подржан од JICA, помоћу сликовнице
„Нови живот“ су на веома занимљив и креативан начин
представили проблем електронског отпада, као и начине
решавања овог проблема. Ликови поменуте сликовнице
су, на деци приступачан начин, прижили могућност да се
наши петаци упознају са појмом електонско отпада. На
крају радионице, сви ђаци су на поклон добили по сликов
ницу „Нови живот“ чиме им се пружила прилика да се и
код куће подсете поучних речи са радионице.
Д.Ј.

П

ОСМОМАРТОВСКИ ПОКЛОНИ МАМАМА
ИЗРАЂЕНИ НА РАДИОНИЦАМА У БОРАВКУ

оводом 8. Марта, међународног Дана
жена, организоване су креативне ра
дионице за ђаке у продуженом борав
ку наше школе. Учешће су узела сва деца прва
четири разреда са видљивом жељом да и ове
године обрадују маме, баке, сестре и сав бли
зак женски род израђујући најмаштовитије
поклоне. Жеља да се изрази шта деца осећају
према свома својим мамама спојила се са
приликом да се пуном снагом афирмишу у
правој примењеној наивној
уметности. Машта и вешти
на најмлађих ђака, као и об
ично, изненадила је старије
и свима улепшала дане. На
равно, учитељеице у проду
женом боравку све су вред
но припремиле и омогућиле
да се радионице претворе у
право радовање.

8

.март на Дан жена, ученици 1/1
придружили су се празничној ат
мосфери. Сладили су се, како то
воле само деца, чоколадним мафини
ма како би употпунилу обележавање
овог дивног дана.

КОРАЦИМА СЛАВНИХ

У

ченици 3/4 су 5.марта 2020. године посетили музеј
Николе Тесле. Упознали су се са његовим прона
ласцима, погледали краћи документарни филм о
њему, сазнали о Теслиним открићима, кроз причу струч
но обучених демонстратора. Музеј поседује највећу збир
ку докумената о животу и раду светског научника. Надам
се да ће неко од њих поћи Теслиним корацима и допри
нети да нам живот буде лепши, лакши и бољи. До тада ће
морати вредно да учите и раде.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 2020.

Ш

колско такмичење рецитатора одржано је у четвр
так, 5.марта 2020. године. Учешће у такмичењу је
узело више од педесет ученика. Ученици радо казују
песме наших познатих песника, те је и одзив био велики. По
себно треба похвалити најмлађе учеснике, ђаке прваке, који
су били сјајни и осмех им није силазио са лица. Жири је имао
веома тежак задатак да изабере ученике који ће нашу школу
представљати на општинском такмичењу. У категорији млађег
узраста, од 1. до 4. разреда, прво место и пласман наопштин
ско такмичење поистигла је Калина Божовић 3/3. Исти успех
у категорији старијег узраста, од 5. до 8. разреда, постигла
је Анђела Станковић 5/1. Сви ђаци у обе категорије који су
освојили једно од прва три места књигом су награђени од шко
ле за свој пласман.
С.Ћ.

С.П.

ЗАМИСЛИТЕ, ДЕЦА ВОЛЕ!

Т

оком школске 2019./2020. године ученици одељења
ll1 уживали си играјући се на часовима Драмске
секције. Својим телом и гласом правили су маши
не, имитирали животиње и познанике, играли се луткама
и правили исте. Баш када су започели рад на завршној
представи, почела је Настава на даљину и пореметила
финале. Ипак, последње две недеље јуна, ко је био рас
положен, уз упутства и предлоге учителљице урадио је
снимак дела представе који је желео и на начин на који
је желео. Како би сви имали успомену на безбрижне дане
неспутаног живота у учионици -измишљаоници, учтељи
ца је монтирала фотографије, снимке и музику и уместо
представе „Замислите, деца воле“ - Душка Радовића, до
били смо кратки филм. Живела игра!
К.У.
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Живот у доба Короне

НОВАК У ВРЕМЕ КОРОНЕ

Р

едакција НОВАК-а упутила је својим ђацима позив
да пишу о свом животу у време короне, следећим
речима:

Сви су навалили на ђаке одапетим мејловима, усија
ним вајберима, зајапуреним скајпoвима, и чиме све још.
Пита ли неко како је ђацима? Како изгледа под бомбама
мејлова, СМС-ова, вајбера, дигиталних плотуна? НОВАК
отвара своје листове за све исповести ђака! Пишите како
проводите дане у време короне! Шаљите фотографије
које дочаравају садашњи ваш живот! Саветујте, драги
ђаци, како је најбоље скратити време ванредног стања!
Цртајте карикатуре, хвалите критикујте, предлажите!
СВЕ ШТО ВАМ ЈЕ НА ДУШИ И ПАМЕТИ ШАЉИТЕ НА
АДРЕСУ ЛИСТА НОВАК: listnovak@starina.rs
Са поносом и радошћу НОВАК је за наше ђаке,
који су о свом животу у време короне написали приче и
песме, цртали и правили карикатуре, одвојио чак четири
стране да би приказао њихове радове. У њима је аутен
тичан живот ђака у тескобним данима и недељама раз
горопађене короне, и зато ће ови радови остати трајно
сведочење о једном тешком времену против кога су се
школа и њени ђаци борили хајдучког срца. Сигурни смо
да су бркови Старине Новака задовољно шушкали док је
гледао своје потомке.

Једна страница из мог
дневника
26. април, недеља
Данас је последњи дан полицијског часа који траје од петка.
То је још један у низу полицијских часова који су уведени
због короне. Није као да ми то смета, пошто и тако дане
проводим играјући игрице или гледајући у мобилни, или у
ТВ, или све то у исто време. У ствари, ако мене питате, ово
је одлично. Ја ово ванредно стање зовем распуст, откако
је почело.
Ипак, морам да радим домаће и гледам ТВ часове, на
шта ме мама и тата редовно подсећају. И подсећају. И
подсећају. Нарочито воле да ме подсећају на домаћи у сред
неке партије у Фортнајту. Онда морам да утишам слушалице док љубазно размењујемо информације о томе када ћу
коначно да радим домаћи из техничког.
Највише волим викенде. Као што је овај. Мама и тата
мање раде, а више седе на тераси татине канцеларије и пију
кафу, што значи да ме мање подсећају на моје школске обавезе. Јуче су тамо провели чак 2 сата.
Наравно, моја мама не би била моја мама да нема неке
идеје о томе како да квалитетно и креативно проведемо
време заједно. Иначе обично смишља како треба да одемо
на неки излет, на који се мени и Види не иде, а тату некад
и мрзи да вози цео дан, али кад се смислимо да одемо, буде
нам стварно забавно. Нарочито откад је купила екстерну
батерију за телефон. Али сада мора да смисли нешто што
можемо да радимо код куће. Прошле недеље су она и Вида
купиле слагалицу од 500 делова и слагале је 4 дана да би
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Пробаћу нешто да напишем, а да ниједном не употребим
ону реч. Реч о којој сви причају, мисле о њој, плаше је се, бесни
су на њу...

схватиле како им фале 3 дела. Ја сам им мало помагао, али
ме је изнервирало то што сам цео сат потрошио на тражење
једног од та три дела. Ове недеље мама је смислила да сви
породично играмо неки квиз који је нашла преко интернета.
Наговорила нас је све да седнемо заједно и одговарамо на
питања. Искрено, пристао сам само зато што нико од мојих
другова тада није играо игрице а досадило ми је да гледам
Yоутубе. Прва питања су ми била потпуно непозната, али
кад је на ред дошла област спорт, знао сам све одговоре!
Добро, не баш све, али ни мама није знала све одговоре из
области Књижевност и уметност, а тата није успео да реши
математички задатак за 3 минута, па мислим да је то сасвим
добро. Вида се све време само смејала нашим погрешним
одговорима. Добро, успела је да препозна кесадиљу са фотографије. Тако да на крају мамина идеја и није тако лоша. У
ствари, била је толико добра да данас играмо још један квиз.
И зато морам да се спремим, јер ако на квизу област дана
буде Игрице, само ја могу да нам извучем резултат.
Сава Бојовић 7/4

Једна страница из
мог дневника
Драги Дневниче,
Недеља је, 26.04.2020. Прошло је више од 40 дана од почет
ка карантина због корона вируса. Као што знаш, мама је јако
стриктна око излажења напоље. Излазим само да прошетам
пса и да избацим ђубре.
Кад су прогласили овај карантин радовао сам се, јер нема
школе и могу да играм игрице до миле воље, али су се држава
и моја школа постарали да ми убију тај сан. Сад имам домаћег
преко главе. Кад урадим сав домаћи и мислим да сам готов,
мама се смеје и каже да је окачен нови домаћи из српског. Тад
помислим како ми је било лепо и лако у школи.
Ох, дневниче мој, недостаје ми људски контакт. Недостају
ми: „где си, брате мој“, „дессиии“, „шаа имааа“ и „видимо се,
буразеру...“. Чак ми понекад недостају и наставници, али то је
вероватно зато што губим разум због лимитираног кретања и
изолације. Аааах, да ли сам ти споменуо и како губим разум и
почињем да се понашам као да сам рођен без пола мозга. Неки
људи користе ово време да пораде на себи, да науче нешто ново
или усаврше нешто старо, али не и ја. Не, не, не, не, ја сам
одлучио да пустим косу, да играм игрице и покушам да будем
5.0 у школи (а такође се и гојим, јер сам стално нешто гладан
и грицкам по цео дан).
Да се вратимо на блиску прошлост и садашњост. Кренуло
је време када моја мала сестра Зоја устаје из своје собе као бе
сан вампир који ти уместо крви, исиса жељу за животом. Чим
устане, њен терор креће. Обично почне критиковањем доручка
или тога како ја једем као да ми је судњи дан. Затим почне да
се жали на наставницу енглеског како је строга и да има пуно
домаћег. Увече ми каже како јој стално узимам игрице и ту се
посвађамо. Дубоко у себи знам да се испод тих мушких дук
серица и те бледе коже налази људско биће. Чек мало, ја сам
управо описао самог себе, а не Зоју. Зоја је оно добро људско
биће које трпи моје жуте минуте, заједно са мојом мамом. А ја
сам тај који је често напет и стално ми нешто смета. Ехххх....
Све у свему, надам се да ће овај карантин брзо да прође, али
такође се надам и да неће проћи толико брзо да морамо да се
вратимо у школске клупе. Ако се то деси, проглашавам штрајк
глађу, таман да смршам за море.
Твој Душан

Чули смо за њу још пре неколико месеци, али смо сви ми
слили да нама неће бити гост. Међутим, дошла је. И дошла
је неприметно. Ушла у наше домове, школе, фабрике, аутобу
се. Сви причају о њој; невидљивој, а свуда је присутна и без
образно заокупља наше животе. И ја сам помало бесна на њу.
Признајем! Завладала је за час и утицала да се животи свих
нас промене и прилагоде баш њој. Играмо по њеним правили
ма. Извукла нас је из школа и паркова, играоница и биоскопа,
спортских хала и пијаца. Одвојила нас је од бака и дека, дру
гара, колега и рођака. Надајмо се да је све ово ипак само на
неко одређено време. Оно што је добро у свему је то да имамо
времена да га проводимо у кругу породице, да се више пос
ветимо себи, да не каснимо или журимо у школу, на састанак
или тренинг. Поново упознајемо навике својих највољенијих,
посвећени смо једни другима. Не памтим када сам више пута
помагала мами у кухињи, играла се са татом или се чешће чула
са баком и деком. Да, недостаје ми дружење са другарима из
школе, недостају ми излети на Кошутњаку или Топчидерском
парку. Схватамо, колико су неке ствари на које раније нисмо
пуно обраћали пажњу, у ствари битне. Колико нас неке мале
ствари заправо чине срећним.
Надам се да ћемо сви из овога извући неку поуку. Да ћемо
и када све ово прође и даље остати посвећени једни другима,
да ћемо се више трудити да не повређујемо једни друге, већ да
се помажемо. Сигурна сам да ми то можемо! Само да останемо
здрави и јаки!
Анђела Станковић 5/1

Укинуто ванредно стање
Вест o укидању ванредног стања је широм Србије дочекана
са радошћу и одушевљењем. Иако неке ванредне мере и даље
остају на снази, укинут је полицијски час, старији људи могу
да излазе напоље, а прорадио је и градски превоз у Београду.
У нашем крају паркови су се брзо испунили децом, која по
сле дужег времена могу да уживају у игрању, дружењу и лепом
пролећном времену.
Комшиница Ђелмашка је први пут после неког времена
изашла да купи млеко и нахрани мачке које се мотају око наше
зграде. „Да је потрајало још неки дан, мислим да бих полуде
ла“, није крила олакшање што јој је најзад допуштено да изађе
из стана и да заседне са другарицама како би разменила утиске
о дешавањима по крају. Сигурно јој је досадило да само посма
тра с прозора људе који су кршили полицијски час и да нема са
ким да те утиске подели. Киза,комшија и локални весељак, сада
може опуштено да пије своје пиво испред неколико оближњих
продавница, без страха да тиме крши забрану кретања. „Хладно
пиво посебно прија по овом топлом времену“, рекао је Киза,
не желећи посебно да прича о укидању ванредног стања, као
да га то уопште не дотиче.

Запловимо морем ведрине
Свако у себи носи неку искру – одлучност, храброст,
маштовитост, дар. Понекад је ми нисмо ни свесни. Она је
у нама, чучи скривена и чека прави тренутак да јој откључамо мала врата и пустимо је напоље. Тако нешто се мени
недавно догодило.
У протеклих неколико недеља живот ми се окренуо наглавачке. Прво је почело са малим променама – пери руке
сваки час, не дели храну ни са ким, држи се на већој удаљености, пази на ово и оно... Онда су нам затворили школе.
У почетку смо се радовали због тога, али смо брзо почели
да недостајемо једни другима и маштамо да се вратимо у
школске клупе.
А промене су се даље низале једна за другом.
Улице постају празније. Не смем да се виђам са пријатељима. Затварају се књижаре, биоскопи, ресторани, продавнице... Учимо на даљину, а школских обавеза никад
више. Телевизори су непрестано укључени, говоре политичари и лекари. Ограничено је кретање, уведен полицијски
час. Број заражених расте, а са њим нервоза и страх. Све
ограничава, спутава, плаши.
И баш у тренутку кад је све изгледало неподношљиво,
моја искра је засијала, скривени таленат се појавио. Схватам да, супротно свим очекивањима, успевам да останем
смирена и прибрана. За сваки проблем проналазим решење
и не посустајем. Са пријатељима свакодневно разговарам
телефоном. Није баш као право виђање, али помаже. Много
времена проводим на тераси – то је сада мој начин да будем
напољу, а машта ме води где год ја пожелим.
Способност да одагнам оно што ме плаши, да решавам
уместо да очајавам, да ружно претварам у лепо – то је моја
снага и моја светлост. Све ће ово брзо проћи и поново ћемо
живети лепо и слободно, уверена сам у то. До тада – само
храбро, запловимо морем ведрине.
Ива Јовановић 6/3

мрзи ме да изађем, иако ме мама тера“, рекла је она, јер је
очигледно добро искористила време проведено у четири зида,
па јој тешко пада да поново мења устаљене навике.
Изгледа да нико од ђака није разочаран што ће ускоро крај
школске године и што нема повратка у школске клупе. Можда
ће понеко морати да поправља оцене у јуну, али већина деце
мисли да је добра страна овог вируса скраћена школска година.
После скоро два месеца на улици се могу видети полупразни
градски аутобуси. Људи су и даље опрезни, па избегавају јавни
превоз. Живот се по свој прилици наставио тамо где је стао 15.
марта, када је уведено ванредно стање. Међутим, вирус и даље
вреба, због чега и даље морамо бити опрезни.
Катарина Симић 6-1

Ташмајдан је пун деце свих узраста. Гаврило је пресрећан
јер коначно може да прошета свог пса Кловера када год поже
ли, а не само сат времена у тачно одређено време, како је то
било у ванредном стању. Огњен је цео период карантина провео
на селу, тако да није ни осетио посебно шта значи када си дуго
затворен у кући, без могућности да удахнеш мало свежег зра
ка. Марија се потпуно навикла на живот у стану, јер се добро
забављала гледањем серија. „Не знам шта бих радила напољу,
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Прогласише укидање
ванредног стања

Наступила су нека чудна времена. Не идемо у школу па
не виђам своје другаре, због чега сам врло тужна и усамљена. Да бих се осећала боље, тражим неку нову снагу.

Недеље ванредног стања остаће упамћене по тишини. Као
да су се све браве одједном закључале и живот стао на неко
време. Улице су биле празне, школе пусте, а људи уплашени.
Још увек у ушима одзвања реченица: „Понашајте се као да сте
заражени!“

Проналазим је у својој породици. И они су код куће,
па ми лакше пада то што не смем напоље. Kaд испратим
наставу, урадим домаће задатке и завршим са школским
обавезама, почиње слободно време. Е, то слободно време,
које је раније трајало, чини ми се, као трептај ока, сада
никако да прође. Као да су сатови успорили, уморили се,
па се казаљке лено вуку и не дају дану да прође.

Дан када је укинуто ванредно стање улице је претворило у
мравињаке. Зато се питам – шта нам је ово искуство донело?
Шта смо научили?
Сада нам је јасно колико смо мали у односу на природу.
Знамо и колико нам је здравље важно, а како се може лако
изгубити.
Спознали смо колико волимо баке и деке и колико су нам
потребни пријатељи.

Прогласише укидање
ванредног стања

Открили смо и колико нам је потребно да родитељи про
воде време са нама, да нам требају спорт, паркови, школске
клупе, рођендани, биоскопи, позоришта...
Схватили смо да се ништа не подразумева и да на свему
треба да будемо захвални.

Вест да се ванредно стање укида усрећило је и мене и моје
родитеље. Опет сам могла да размишљам о свему што je чини
ло мој живот пре ванредног стања – слобода, паркови, шетње,
дружење... Сада коначно могу све то поново, само уз маску и
рукавице.

Много смо научили. Сада је само важно да све то брзо не
заборавимо.
Марко Војкић 6/1

И моји другари су били срећни. Неки од њих су ми слали
фотографије из паркова, а неки су још мало остали у кући, за
сваки случај.
Са родитељима сам током ванредног стања ишла у шетње
до пет поподне. Истог дана када су на вестима објавили крај
ванредног стања, ишли смо у вечерњу шетњу! То се чинило као
неки специјални догађај! Коначно сам могла да удахнем свеж
ноћни ваздух и опустим се.
У свакој несрећи, како кажу, и среће има. Добро у свему
овоме је што сам остварила циљ: постала сам много организо
ванија, редовније и више сам учила. А схватила сам нешто још
важније – због ванредног стања постали смо бољи људи, стр
пљивији смо и боље разумемо једни друге. Желим да верујем
да ћемо те особине сачувати и за нека будућа времена.
Алиса Алим 6/2

Загледана у своје срце
Седим и размишљам. Мисли ми се роје, лете на све стране, сударају се.
Час су ми у мислима школа и учење, а час другари, забава и игра. Онда се сетим
Ратова звезда, где један од главних ликова, џедај мастер Јода бодри своје следбенике
поздравом: „Сила је у вама!“ Затим вести једне, друге, треће телевизије са најновијим
бројкама и упозорењима. Збуњена сам. Недостају ми другови, недостаје ми бака,
недостаје ми школа, изласци и дружење, све ми недостаје. Непрекидно се у мени
смењују различита осећања.
Не знам да ли моји вршњаци и ја имамо снаге да разумемо и поднесемо све што
се дешава и што ће се дешавати. Не знам да ли ми можемо некако да помогнемо.
Да бих дошла до одговора, морам да се загледам у своје срце. Ја сам само дете са
великим жељама и потребама. Ипак, родитељи и наставници нас уче да морамо бити
свесни и својих обавеза, дужности, али и потреба других људи. Уче нас да морамо
пазити и на друге као и на себе. Копам, претурам по својој души, тражим одгово
ре. Одједном, осећам да надолази талас неке нове снаге, воље, жеље – хоћу и могу.
Наћи ћу начин да олакшам и себи и другима ове дане. Некад је довољан осмех и тек
неколико правих речи.
Само стрпљиво, паметно и храбро – сигурно стижемо до циља.
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Миа Најдановић 6/1

Тешко је испунити то време. Ја се некако сналазим, морам да кажем. Волим да се играм са млађим братом. Маштамо, замишљамо различите светове у којима наше играчке
живе, читам му бајке, а онда нас двоје постајемо јунаци из
тих бајки. Увече, заједно са мамом и татом играмо Човече,
не љути се или Монопол. У првој игри побеђује мој брат, јер
му сви попуштамо да се не би љутио. У Монополу побеђује
мама, али се онда тата љути и тражи да играмо испочетка.
Понекад мама направи кокице па заједно гледамо филм и
претварамо се да смо у биоскопу.
Често помажем мами. Она ме учи да кувам, а тата се касније претвара да не верује да сам све то ја спремила, него
каже како смо то нас две наручиле из ресторана.
Пред спавање брат и ја кратко играмо игрице на компјутеру и након тога причамо док не заспимо.
И тако ових дана откривам да се снага која ми је потребна, заправо, скривена у мојој породици и да је њихова
љубав и време проведено са њима све што ми је потребно..
Милица Анђелковић 6/2

Писмо баки и деки
Драги бако и деко,
надам се да се лепо проводите у стану. Недостајете ми мно
го. Недостаје ми бабина храна и дедине форе. Ја изађем у дво
риште и играм бадминтон, фудбал и бацам фризби са Каћом и
Николом тако да не морате да бринете за мене. Можемо да се
видимо преко телефона али то није исто. Тако сам поносан на
вас што се придржавате останка код куће, јер ћете тако изаћи
као победници из ове болести, да ћете имати дуг и здрав живот
и још дуго остати уз мене да се играмо и волимо као до сад.
Тако ћете ми још дуго поклањати своју љубав. Недостају ми
они дани када дођем код вас, а ви сте све спремили за игру и
весеље. Од када смо раздвојени често са мамом гледам слике
где сте насмејани и пуни љубави. Недостају ми бако твоје пала
чинке и твоји недељни ручкови.Чак ми сад недостаје деда твоје
питање: ,,Да ли је могла петица уместо четворке?“.

УКИНУТО ВАНРЕДНО СТАЊЕ
„После 53 дана Скупштина Србије укинула је ванредно
стање, које је уведено 15. марта због епидемије коронавируса.
У нашој земљи живот се полако враћа у нормалу, али су неке
ванредне мере остале на снази. То значи да нема више поли
цијског часа, укида се ангажман војске у цивилне сврхе, ста
рији могу напоље, градски превоз у Београду почиње да ради
од петка, а од понедељка се деца враћају у вртиће и дневне
боравке. То ипак не значи да се укидају и све ванредне мере
које су донете због епидемије коронавируса.“ Мој тата се пово
дом укидања захвалио целој породици која је поштовала мере
ванредног стања и рекао да се нећемо стидети када се сетимо
овог периода и да наша породица има разлога да се поноси.
„Моћи ћемо да се поносимо како смо се борили са досадом,
колико смо непрекидно гледали телевизију и спавали, како смо
на прво место ставили набавку неопходних намирница, пре
свега ТОАЛЕТ ПАПИРА.“ рекао је тата. Мама је истакла да се
још не може прогласити победа, али да смо близу ње, и да још
увек морају да се носе маске и рукавице, чека на ред по про
давницама. „У овом тренутку најважније је да наша породица
држи дистанцу од два метра, и да до даљег избегава контакте,
посебно загрљаје.“ рекла је мама. Ја сам одлуку да физичка
дистанца остаје на снази прославио 12. часовним интернетгеј
минг маратоном. Забрана јавних окупљања за мене значи: 1.
нема школе 2. нема школе 3. нема школе 4. нема школе 5. нема
тренинга. Што се тиче наставе на даљину, свака час ономе ко је
измислио mute дугме на даљинском. Кулирам.... За домаћи сам
задужио маму, осим за техничко – ту је тата главни. За сада све
домаће завршавају на време. Чак су и наставници приметили
како сам се провреднео. Када су чули да је укинуто ванредно
стање моји родитељи су се одушевили. Нису морали више да
брину о полицијском часу, да трче до продавнице, нити да стоје
у редовима. Тата се последњи пут толико задржао на послу да
је остао тамо да спава. Не би стигао кући пре полицијског часа.
А сви знамо шта би му се десило (https://www.youtube.com/
watch?v=4tT0aTF-YCo). Коначно смо бацили оних 5 хлебова
што смо их чували за резерву новог 10. дневног полицијског
часа. Бака је после 2 месеца изашла из стана да купи хлеб.
Није додуше успела да оде до продавнице која је преко пута.
Морала је да седне на клупу испред зграде, да се мало одмори.
Покушаће опет сутра. Надам се да ће ми за коју годину, кад
попусте ванредне мере, родитељи допустити да је посетим. Ја
сам после 2 месеца први пут изашао из куће. Видео сам другара
из школе. Сигуран сам да иде у мој разред, само не могуда се
сетим како се зове. Алекса? Антон? Аљоша? Мислим да почиње
на А. За викенд смо отишли у село. Нисмо морали да бринемо
о физичкој дистанци. Трава је била толико велика да сам од
комшијске куће видео само кров. Комшији сам махао преко
ограде, али наравно уз обавезно коришћење био-хемијског
заштитног одела. Ево слике. „Оно што је важно за све нас да
се ванредне мере до краја поштују, да се на јавним местима не
окупља више од 20 људи. А кад мере попусте, негде око мог
20. рођендана, прославићемо у ширем породичном кругу свих
нас троје.“, изјављује за крај извештаја о укидању ванредног
стања ваш репортер са лица места из Београда, у Србији дана
24. маја 2020.
Милош Поповић VI2

Бако обећавам да ћу те коначно научити како да користиш
лаптоп и да идеш на интернет да гледаш цвеће које толико
волиш. Деко, теби обећавам да ћу коначно научити да играм
шах па да играмо заједно.
Знајте да стално мислим на вас и подржавам вас да издр
жите. Надам се да ова раздвојеност неће баш трајати дуго и
да ћемо ускоро моћи да надокнадимо све време које смо из
губили.
Волим вас пуно и мислим на вас.
Михајло Лукачев 6/1
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Н

исмо желели да пропустимо Дан девојчица ни ове, по много чему упечатљиве четврте недеље априла
2020.године. Био је изазов посетити неко предузеће и разговарати са успешним женама на њиховим
радним местима. На позив и предлог Удружења пословних жена, прихватили смо да „Старина Новак“
оде у виртуелну посету грађевинском предизећу СЕТ из Шапца. Повезали смо се преко апликације ZOOM.
Сташу, Јану, Марију и Веру из 7.разреда и мене, дочекале су ведре и под маскама насмејане жене. Пошто
нису могле да нам директно покажу своја радна места, урадиле су то путем припремљених презентација.
Биљана Брајић, Ивана Лукић, Драгана Алемпић, Весна Мијаиловић Филиповић и Мирјана Милинковић
ипричале су нашим девојчицама како су одабрале своја занимања и како су се избориле са стереотипима
да је бављење грађевином мушки посао. Управо је циљ ове манифестације да девојчицама приближи и она
занимања која се могу сматрати мушким. Као и да им личним примером покажу да су, по речима Оливере
Поповић, потпредседнице Удружења пословних жена: „емоција и страст које гајимо према неком послу,
најважније за успех у њему.“ Дружећи се и радећи на овај начин, кажу у СЕТ-у, још једном смо потврдили
да смо део света и да препреке не постоје, чак ни у време пандемије.
Н.М.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
За ђака генерације ОШ“Старина Новак“ школске 2019/20. године изабрана је Тамара Петровић, ученица двојезичног одељења али и основне музичке школе, добитнице Плакете савесног ђака, добитница
највећег броја посебних диплома на нивоу целе генерације. НОВАК јој је поставио неколико питања у
вези са овим важним постигнућем.
Колико рада и труда је потребно за овакав успех?
Одувек сам волела да знам, увек сам питала и увек сам до
бијала одговоре. Волела сам да будем едукована и да знам
много тога што су други сврставали у „небитноʺ, а најви
ше сам волела да своје знање покажем. Музика је била и
остала мој приоритет, али ни у једном моменту основна
школа није била запостављена због музичке. Радила сам
оно што волим и паралелно стицала знања за цео живот.
Какви су твоји планови за будућност?
Музика засигурно. На који начин, у којој мери и где, не
знам, али знам да ће увек бити део мене. Волела бих да
наставим да идем у две школе, али нисам сигурна да ли ће
ме то превише оптеретити и растрзати на превише страна.
Свакако ћу покушати па ћу видети како се ситуација буде
одвијала и како се ја будем снашла у свему томе.
По чему ћеш памтити дане проведене у школи
„Старина Новак“?

ПЛАКЕТА
“ЗЛАТНО СУНЦЕ 2020”

Д

ечји културни центар Београд ове године определио је пла
кету “Златно сунце” нашој наставници Маји Заграђанин, ко
ординатору за међународну сарадњу. Плакета “Златно сунце
2020” уручена је Маји Заграђанин 24. јануара у 11 часова, на Великој
сцени “Донка Шпичек” за изузетну професионалну посвећеност и
значајан допринос развоју међународних пројеката за децу. Својом
професионалношћу, вредним радом и дугогодишњим учешћем у
организацији боравка деце из иностранства у Београду приликом
Међународног сусрета деце Европе “Радост Европе” и “Свесрпског
дечјег сабора”, Маја Заграђанин завређује пажњу не само стручне
јавности (запослених у сектору културе и образовања) већ и шире
јавности. Тим Дечјег културног центра Београд, на челу са дирек
тором Драганом Марићем, овим признањем жели јавно да похвали
рад професорке ОШ “Старина Новак” – Маје Заграђанин и да се
захвали на свесрдном залагању у реализацији програма и пројеката
намењених развоју дечје личности.
В.В.
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Памтићу по многим стварима. По наставницима, по дру
гарима и по многим животним лекцијама. Није било лако, било је ту много различитих емоција, али ти нас
је на крају обликовало у људе који данас јесмо. Добро, људи још увек нисмо, али омладина јесмо. Памтићу
по многобројним међународним пројектима, попут манифестације Радост Европе, Свесрпског дечијег са
бора и мнгих других чији сам део била. Понајвише ћу памтити по подршци и разумевању које сам имала
од стране наставника и вршњака који су веровали у мене, али такође и по онима који су једва чекали да
ми подметну ногу. Све у свему, било је једно дивно искуство којег ћу се увек сећати у најлепшем светлу.

„ПЛАКЕТА САВЕСНОГ ЂАКА“ 2020.
Највећа врлина ђака је, не да оценама и победама на такмичењима
претекне све другове, већ да буде савестан ђак.

П

лакета савесног ђака је награда коју додељује
директор школе за општи утисак о ђаку при
чему је пресудано, не да ли је бриљирао на
неком такмичењу или да ли је подобијао највише
оцене, већ да ли је дао све од себе без обзира до
ког нивоа је при томе досегао. Ово је једина награда
која се додељује за савесност и посвећеност ђачким
обавезама, укључујући и пристојно владање, а не за
номинално врхунске резултате који су проистекли
пре свега због природне обдарености. Талентима је
за номинално врхунске резултате у потрошачком
друштву већ осмишљено много награда и признања.
Плакета се може у току основне школе доделити два
пута. Једном у првом цилусу и важи за прва чети
ри разреда кад год да је Плакета додељена. Други
пут у другом циклусу и такође важи за сва четири

разреда кад год да је додељена. Ове школске године
директор школе је Плакету савесног ђака доделио
следећим ђацима: Тамари Петровић, Алиси Елмази,
Милици Ђуровић, Урошу Станковићу, Вуку Тубићу
и Марку Радичевићу.
В.В.
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НОВАКОВ У ЛИСТУ
НОВАК
Горан Новаков, лала из Новог Кнежевца, цртач и
дечији писац, на куварицама је извезао шта раде
сосе и лале у време короне дозволивши нам да то
објавимо у дигиталном облику НОВАК-а, а сада
смо то и одштампали

Г

оран Новаков је у тешком времену за нашу школу, у вре
мену короне, постао пријатељ нашег листа. Успешан де
чији писац спријатељио се са листом основне школе. И
да га не повезује презиме Новаков са именом школе Новак,
његова поезија и цртачко умеће били би сасвим довољан раз
лог да привуче дечију и ширу пажњу. Рођен је 30. новембра
1969. у Новом Кнежевцу, где и данас живи. Бави се сликар
ством, карикатуром, илустрацијом, израдом скулптура од
прућа и метала, сценографијом, пише сатиричну поезију, а
нама је најпривлачнији као писац поезије и прозе за децу.
Од 2003. године је објавио велики број књига али и написао
бројне драмске текстове и сценографије за представе. Још је
већи списак илустрација разних књига и публикација. Карика
туром се бави од 1997. Учествовао је на многим конкурсима,
а радови су му уврштени у каталоге са фестивала у Турској,
Румунији, Русији, Хрватској, Бугарској, Италији, Египту, Хо
ландији, Белгији, Пољској итд. У Новом Кнежевцу имао је три
самосталне изложбе сулптура од прућа и по једну самосталну
изложбу карикатура, слика и илустрација. Добитник је више
награда: Плакета „Сима Цуцић“ Банатског културног центра,
Награда „Плави чуперак“, Носилац „Змајевог песничког шта
па“ и домаћин 59. Змајевих дечијих игара. Члан је удружења
„Игралиште Цветислава Тисића“ које се бави анимацијом деце
кроз позоришну игру. Живи и ради, као прави Лала, у Новом
Кнежевцу.
Једва чекамо да опасност од короне прође, па да Новакова
угостимо у ОШ“Старини Новаку“. До тада гостопримство ћемо
му пружати у нашем листу.
В.В.

ПРЕДГОВОР ЧЕТВРТЕ КЊИГЕ
БИБЛИОТЕКЕ „НОВАКОВА РУКОВЕТ“

Т

аман када је изгледало да смо, објављивањем три књиге
библиотеке „Новакова руковет“, савладали сва искушења
на мукотрпном путу стварања прве антологије народних
песама о Старини Новаку и да ће нам се преостале три књиге
рађати без мука и са лакоћом, задеси нас нова пошаст која
је уздрмала не само нас него цео свет. CORONA-19! Као да
се и ми претворисмо у хајдучку дружину коју бију са свих
страна свакакве невоље и препреке, буквално се кријући од
непријатеља, смогосмо снаге да хајдучки и притајено освојимо
и четврту књигу народних песама о Старини Новаку. Као ни до
сада, школи која је издавач ове књиге, нико није помогао, него
је у време наставе на даљину, док је у ходу стварала сопствени
оригинални, до сада нигде виђени, систем просветног рада –
морала да напне све своје потенцијале и покаже да је у српској
просвети највиталнија и једина истинска снага управо школа.
У најтежим условима, за које надлежни просветни оци нису
имали од раније спремњене бочице са лековима, потврдило се
да у школи, а не ван ње, природно постоје решењa за свакак
ве невоље, а стих који је послужио да се наслови претходна,
трећа књига библиотеке „Новакова руковет“:
А кадар сам стићи и утећи
добио је још упечатљивији смисао и тежину - за оне који желе
да га уоче.Четврта књига именована је по стиху којим се завр
шава песма Старост Старине Новака:
Нема кише без мрког облака,
Ни јунака без Старог Новака.
Као и у претходне три књиге, задржан је принцип на
словљавања књига коришћењем неког од стихова из објављене
књиге. Држаћемо се тог принципа и при именовању преостале
две књиге библиотеке „Новакова руковет“.
Књига Ни јунака без Старине Новака концепцијски не до
носи ништа ново у односу на претходне три књиге испуња
вајући већ зацртане амбициозне планове да се у српској кул
тури коначно сачини и објави свеобухватна систематизована
антологија народних песама о Старини Новаку. Аутор књиге,
Милош Пекић, поново је јасно пружио приказ и историјског и
епског лика Старине Новака. Постаје јасно да се ова два лика
морају раздвојено посматрати али и да нису супростављени,
да су две стране исте личности.
У изненађујуће великом броју песама које се налазе у књи
зи, главни јунак није Старина Новак већ његов син Грујица. Од
24 песме, колико је објављено у овој књизи, чак у 17 песама
Новаковић Груја је или главни или један од главних ликова. На
основу овога би се, чак, могло рећи да је Ни јунака без Старне
Новака књига колико о Старини Новаку толико, или још више,
о Новаковић Груји. Често се уз Груја у песмама појављује и син
Татомир али је он увек у другом плану, мање важности, без
ширих и дубљих описа који би читаоцима могли да дочарају
јасну слику лика другог сина Старине Новака. Дијете Грујица,
прећутно али сигурно, прирастао је за срце Новаку више од
Татомира. Чак и када народни певач критикује Груја као у пес
мама „Некаваљерство Новаковић Грује“ или „Старина Новак
и Грчић Манојло“, а посебно када се Старина Новак у песми
„Жалба Старине Новака на Грујову непослушност“ јада својим
хајдуцима на Грујицу:

из чемерног очаја Старине Новака кипи очинска љубав:
Сад сам пао у тешке окове.
Не знам шта ћу од живота свога!
Заиста ми дошло погинути
Грујова непослушност се појављује и у песмама „Старост
Старине Новака“ и „О Старини Новаку“ у којима се Грујо от
ворено супроставља своме оцу и запада у невоље из којих га
Старина Новак, као превејани хајдук, ипак избављује. Нова
ковић Грујо се описује као делија невиђене лепоте због које
успева, преобучен у ђевојку, да превари чак и црног Арапина,
а због кога тешке муке трпи, да га не би издала, Туркиња ђе
војка. По нарави је исхитрен и својеглав али честит хајдук који
држи реч као у песми „Старина Новак избавља Вука Жеравицу“
казујући: Није добро вјеру погазити.
У песмама четврте књиге се појављује и кћер Старине Новака.
По нарави је на оца, одважна и храбра. Турци су је Новаку
отели још док је била дете али је она сачувала свест о свом
пореклу што је чак и љутог хајдука гануло и натерало да по
каже очинска осећања:
Топле су га сузе проплануле;
И оваку ријеч говораше:
„Благо мене данас и довијека,
Кад саставих моју ђецу драгу.“
Песме које је Милош Пекић сабрао у четвртој књизи отва
рају нам поглед на непознату црту лика Старине Новака. Као
откриће делује сазнање да је народни певач, свесно или не, у
мудрости својих стихова сместио, ненаметљиво али неспорно,
још једну одредницу јунака – очинску љубав. Није довољно,
дакле, посјећи Турке и бити кадар стићи и утећи, на страш
ном месту постојати. За истинског, поптуног јунака, потребно
је показати и родитељску љубав и бригу. Ово откровљерње о
Старини Новаку, а истовремено префињено залажење у на
родну мудрост и поимање света – већ је довољно за једну
књигу. Остала открића о Старини Новаку потражите сами не
смећући са ума да сте привилеговани читалац јер у рукама
имате прву антологију народних песама о Старину Новака
коју нико није био кадар да сачини већ више од четири века.
Влада Вучинић
главни и одговорни уредник

Пошто сам га дивно одгојио,
Неће са мном више у хајдуке,
Но с´ одметнуо дијете Грујица,
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ШЕСТО САВЕТОВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
13.јун 2020. Вршац
ПРВИ ДАН САВЕТОВАЊА

Т

ема овогодишњег Саветовања наметнула се
сама по себи: АКТИВНОСТИ ОШ”СТАРИНА
НОВАК” У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ТО
КОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID 19.
Директор школе је својим излагањем на тему о
платформи за учење на даљину наше школе отво
рио Шесто саветовање. Представио је све групе ак
тивности које су помоћу школске платформе реа
лизоване али се највише сконцетрисао на анализу
статистичких података о посећености платформе
ексклузивно изневши да је у априлу и мају регис
тровано чак по 28.000 посета. У упоредној анализи
са другим сличним школама извео је закључак да
је платформа за учење на даљину превазишла сва
очекивања у ефикасности. У општем закључку је
нарочито нагласио да је успех учења на даљину ре
зултат успешног рада наставника и школе као једине
две здраве и упоришне тачке читавог система обра
зовања, а да је од инстанци изван школе било мало
помоћи без које се могло а која је повремено и оте
жавала ионако тешку позицију наставника и школе.
Друго излагање изнела је Ивана Николић, педа
гог, о истраживању које је Психолошко-педагошка
служба спровела о задовољству ђака и њихових ро
дитеља са учењем на даљину које је наша школа ре
ализовала преко платформе. Након овог излагања,
Никола Стевановић, психолог, представио је актив
ности будућих првака које су се рализовале преко
платформе наше школе.

14.јун 2020, Вршац
ДРУГИ ДАН САВЕТОВАЊА

Д

О учењу на даљину првог циклуса говориле су учи
тељице Снежана Павловић и Сњежана Ћивша под
робно изложивши начин на који су радиле учитељи
це. Последње предавање имале су Анђелка Бојовић,
која је говорила о специфичном облику учења ен
глеског у коме ђаци стварају песме, и Горана Феризо
вић која је описала фото изазов ЛЕПО ЈЕ КОД КУЋЕ,
оригиналну акцију стварања колекције фотографија
ђака и наставника у амбијенту у коме су проводили
дане изолације.
Предавања су одржана у прелепој дворани вр
шачког хотела СРБИЈА, са богато спремњеним ма
теријалима који су презентовани преко дигиталног
пројектора.
Након радног дела првог дана Саветовања, усле
дио је ручак у веома лепом хотелу у коме су учес
ници Саветовања тренутно били једини гости. По
сле ручка, уз вођење туристичког водича, аутобусом
којим се дошло из Београда учесници Саветовања
отишли су до оближњег манастира Месић, а након
тога до породичне винарије ВИНИК где је уприли
чена дегустација вина уз програм са много поезије
и живе музике. Дан је окончан свечаном вечером на
којој је учесника Саветовања забављао локални там
бурашки оркестар.
ВВ

руги дан Саветовања почео је излагањем
учитељице Александре Ераковић. Она је на
атрактиван начин, са пројекцијом обиља фо
тографија и римованих обавести упућиваних деци,
описала креативан успешан рад учитељица у проду
женом боравку које су помоћу школске платформе
за учење на даљину успеле да реализују оригиналан
облик ваннаставног рада. У дискусији, која је усле
дила, чуло се да би се овај облик рада као невиђен
до сада могао назвати боравком у виртуелном свету.
Друго предавање одржао је Милош Пекић, на
ставник историје, координатор Музеја школе. Опи
сао је Дигитални музеј који је успешно заживео на
платформи школе. У његовом излагању могли су се
видети многи занимљиви примери достављених и
описаних експоната које су за Дигитални музеј сла
ли ђаци. Пекић се, поред рада Дигиталног музеја,
осврнуо на рад наше радио станице НОВАК. Изнео је
описе који су потврђивали да је наша радио станица
имала значајан удео у учењу на даљини.
Следеће предавање одржала је Марија Марковић,
уредница листа НОВАК. Истакла је низ активности
које су се спровеле у оквиру листа дајући садржајан
опис дигиталног листа НОВАК који је брзом реор
ганизацијом постао важан део активности на плат
форми школе.
Последње предавање одржала је Марина Стоја
новић, наставница немачког језика, која је исцрп
но представила своја искуства у коришћењу алатке
ZOOM. Уз помоћ занимљивих слајдова убедљиво је
приказала све предности и недостатке ове алатке
пробудивши интересовање слушаоца што се видело
из живе дискусије коју је пробудила Маринина пре
зентација.
На Саветовању је било 38 учесника који су нескри
вено изразили задовољство добро припремљеним и
успешно презентованим стручним радовима о упра
во завршеној настави на даљину. Затварајући Савето
вање директор школе, у својству водитеља, најавио
је да ће изложени радови бити публиковани у виду
ЗБОРНИКА.
В.В.
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ФОТО ИЗАЗОВ
#лепојекодкуће
Може се рећи да за „Старину“ ванредно
стање није значило оно што и за остатак земље - ограничавање разноразних
слобода. Напротив, слободе је било на
претек, конкретно, слободе за проналажење нових начина да се повеже са
својим ђацима које предуго није видела у
својим ходницима и учионицама.

П

оред школске платформе, „зум“ часова, вибер гру
па и видео позива путем којих су ђаци учили и ко
муницирали са својим наставницима, „Старина“ се
побринула и да не буде све само рад и учење већ да по
нешто буде и забава и онлајн дружење. И управо једна од
таквих активности односно акција, је била и наш аутен
тични и први школски фото изазов #лепојекодкуће. Поз
вали смо првенствено ђаке другог циклуса (с обзиром на
то да смо знали да су се они сасвим сигурно извештили с
коришћењем камера на својим телефонима) да нам фо
тографијом покажу како се проводе код куће, којим се то

лепим активностима баве и шта их чини срећним у но
вонасталој, ванредној ситуацији. Свака фотографија је
требала да има натпис са хештегом #лепојекодкуће, а
све остало је било остављено машти и слободи наших
ученика. Обећали смо да ћемо све фотографије објавити
на школском сајту, на страници листа „Новак“ и, тако је
и било!
Оно што је пристигло у наш инбокс нас је одушевило.
Видели смо, например, пуну радну акцију једног седма
ка; од учења преко кувања до усисавања. Видели смо и
неке док играју игрице, боје ускршња јаја, боје, једу пицу,
праве палачинке, играју се с љубимцима... Заправо, то
лико су нас одушевиле фотографије да смо одлучили да
продужимо акцију и да позовемо све наставнике и школ
ско особље да се придруже изазову и покажу да и њима
#лепојекодкуће. Напослетку, пристигло нам је више од
40 фотографија, што ученика, што школског особља и
све их можеш погледати на колажу на последњој стра
ници часописа.
„Старина“ се, свима вама који сте учествовали у фото
изазову, од срца захваљује! Свима осталима желимо да
у некој следећој акцији допринесу школском духу зајед
ништва и да нам наредни колаж са фотографијама буде
на барем три странице листа „Новак“!
Г.Ф.

УЧИТЕ ДА СЛУШАТЕ
Драги сарадници радија, сви ви који сте се потрудили
и квалитетним радио прилозима помогли да се и ову,
пету годину заредом, емитује радио програм, посебно вам хвала. Колегама наставницима наше школе и
директору се захваљујем што су имали добру вољу и нашли времена да усмере своје ученике на сарадњу са школским радијом – каже Василије Савић, уредник РАДИО
НОВАКА, јединог ђачког радија у Србији који је, његовом
заслугом, радио пуном паром све време короне.

Радио програм емитујемо сваког радног дана у вре
мену од 10:00 до 14:00 часова. Програмска шема је ус
таљена и дневни програм изгледа овако:
-10:00 најава програма, уводни џингл,
-10:30 блок музике за старије и млађе ученике,
-11:30 информативни прорам, вести,
-12:00 ауторска емисија,
-12:45 преузета радио емисија, прилог...
-13:45 одјава програма.

З

У оквиру Радија НОВАК формирана је радијска сек
ција. На њој наши ученици стичу потребна знања за
снимање радио прилога и емитовање радио програма
(техничка знања), баве се организацијом посла за пот
ребе рада радија, договарају термине снимања и баве се
уређивањем радио програма.

ахваљујући добрим , амбициозним и вољним учени
цима за овакав вид додатних активности у школи, наш
радио Радио НОВАК већ пету годину емитује радио
програм. И није више у питању оно наставниче извуците
ме са часа , већ чиста заинтересованост за рад на радију.
Креативност наших ученика – сарадника испољава се кроз
нове ауторске емисије и наставак рада старих, оних које се
емитују у континуитету већ неколико година. Поменућу
једну нову Деца читају приче и једну стару Две птице
на једном камену Константина Петронијевића а оне које
можете препознати слушајући нас су:

Сарадници радија, они који су директно креи
рали радио програм, су постигли напредак у свом
раду. Усавршили су читалачко вербалне способности
(дикција,артикулација, акценти, логика говора, динами
ка, ритам говора па чак и елементе невербалне комуни
кације), схватили појам и смисао организације рада на
Српски рок и поп (биографије и музика најпознатијих
радију (успешно и тимски) и стварајући радио прилоге
домаћих музичких састава/група), Изабрани састав (еми
показали креативност.
сија у којој читамо писане саставе оцењене петицом), Пет
В.С.
цака на брзака (емисија доброг хумора)

РАСТАНАК СА КИНЕСКИМ
НАСТАВНИЦАМА
Наше наставнице кинеског Зои и Сузи
опростиле су се од наше школе због
обавеза које их чекају у отаџбини.

Н

аставница кинеског Зои посетила је нашу школу
27.маја први пут након прекида ванредног стања. При
мио ју је директор школе у својој канцеларији. Том
приликом Зои се најлепшим речима изјаснила о својој анга
жованости у нашој школи похваливши залагање и пристојно
понашање наших ђака који су похађали часове кинеског јези
ка и културе. У знак захвалности и сећања на успешне дане
сарадње наставница Зои је, као поклон школи, уручила дирек
тору школе три богата комплета књига на кинеском и српс
ком које ће јако много помоћи да се у предстојећој школској
години настава кинеског одвија успешно. Директор школе је
узвратио поклонивши наставници Зои најновију књигу коју је
о Старини Новаку објавила наша школа као додатак школског
листа НОВАК. Уследило је фотографисање за сећање али и
договор да се одржи још један сусрет пре него што се Зои и
Сузи у јулу врате у Кину.
В.В.

ПРВО МЕСТО ЗА
ЦРТЕЖ - МАЛИ ПЈЕР
На окружном такмичењу „Мали Пјер“ Андреј
Митрић 8-1 освојио је прво место. Цртеж ученице
Софије Рајковић 5-1 биће изложен на смотри радо
ва али није прошла окружно такмичење.
И.В.

Да и похвала водитељима емисије Игрице у моди јер
трају најдуже, трећа сезона.
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Занимљивости
о школи
прикупио и
записао
Влада Вучинић

ДРВЕНИ ЧАСОВНИК У
ИНАТ ДИГИТАЛИЈИ

важнија како време, које савесно мери, пролази. На
то нас сваке године подсете новопристигли прваци
приликом своје прве организоване шетње по школи
са својом учитељицом, када уђу у наставничку зборни
цу, забрањени град за ђаке. Разрогаче се искрене очи
љубопитљивих првака када угледају велики дрвени
часовник који љењо њише својим металним клатном
и откуцава сате и полусате, а да нема ниједан звучник
нити прикључак за струју или бар bluetooth везу за
напајање. Чудо невиђено за генерације које не знају
да нешто може радити без пуњача, само на навијање!
А увече, пред спавање, неки од првака ће у чуду, при
слушкујући тихи разговор родитеља, збунити се кад
зачују маму која гледајући у мобилни каже: „Морам
да навијем сат да ме пробуди ујутру!“. Чему ће се,
пред спавање, чудити унуци наших садашњих првака?

П

Часовник се налази у наставничкој зборници која
је, и поред интерактивних паметних табли и компју
тера у опремњеним кабинетима, најбезбрижније ме
сто где се наставници опуштају уз откуцаје дрвеног
подног часовника. Без иједне лед светиљчице, без ба
терија, без иједног монитора а камоли у режиму тач
скрина, достојанствено у самосвојном ритму откуцава
сате, док школа вртоглаво сваке године све више зуји
од рачунара, интерактивних табли, рутера, оптичких
каблова и свакаквих непребројивих дигиталних ска
ламерија. Његова је мисија, можда нисте знали, све
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Не стишава се необично цветање мурала по школи. Прво што су
наставници ликовног Синиша и Иван, након повратка у школу
после короне, предложили директору, је да се омогући наставак
осликавања мурала на зиду фискултуре сале на коме је коро
на школски живот засутавила на само два осликана мурала. А
наш пријатељ из Москве, који је у Београд дошао да похађа сту
дије Богословског факултета, академски сликар, фрескописац,
Андреј Колосов, обећао је осликавање великог мурала унутар
школе на зиду међуспрата изнад степеница које воде ка другом
спрату и библиотеци. Скицу мурала која представља оптички па
радокс као упозорење да се не верује свему што се види, показао
је директору школи који ју је одобрио и, да није короне, Старина
би имала још један мурал осликан руком академског сликара. Уз
мало стрпљења освануће и овај мурал. Здравља Боже и мурала.

Родитељи III1 као да су знали шта ће уследити почетком
другог полугодишта у коме је зарежала корона, предухитрили
су је и надмудрили. У току зимског распуста, са ведрином и
еланом који су подсећали на мобе из старих приповедака, можда нисте знали, засукали су рукаве, донели четке и кантице са
бојом, скицирали зидове учионице и осликали предивне мурале
на зидовима. Деца су била пресрећна а учитељице задивљене.

охвалити се да је набављен најновији рачунар
или мобилни, моћне конфигирације, макси
малне брзине и меморије, са супер дуготрај
ним батеријама и супер осетљивим тач екранима –
није више никаква привилегија која изазива дивљење
и завист. Помоћу дигиталних чудеса тачно време је
доступно сваког трена у току дана, у секунду и стотин
ку прецизно и без одступања, за све власнике разно
разних дигиталних љубимаца. Али, некада није било
свих ових дигиталних сокоћала, а време се мерило
тачно и није се каснило у школу. Да ли савремени ђак
зна колико је сати када му цркне батерија? Да ли зна
како се некада уопште мерило време? И да ли се ме
рило? А можда ничега није ни било пре дигиталије
наше насушне?!
Наша школа је усамњена у бризи према
уређајима који изгледају као диносауруси у поређењу
са мобилнима, таблетима, лаптопима, рачунарима. У
време када је у школама отпочела трка у дигиталном
наоружању, Старина је, хајдучки пркосно и без дво
умљења, набавила монументални дрвени подни часов
ник. Два метра висока дрвена кутија, са пуно украсних
лајсни, садржи робусан сатни механизам који нема
ни наговештаја било какве дигиталије. А мери време
једнако тачни као најскупљи ајфон. Тачно на сваких
пола сата откуцава један гонг, а после сваког целог
сата откуцава онолико пута колико је сати управо ис
текло. Због тога је потребно да се са великим гвозде
ним кључем, већим од сваког USB стика или картице,
навија двоструко. Једно навијање за рад сатне казаљке
и минутаре, а на другом отвору навијање за одзвањање
гонга после сваког сата.

дужности, а идуће године није смео ни да покрне питање орла
када је већ једном преко тога прешао. Тако је мурал преживео
до данашњег дана.
Ове школске године, као да је мода, процветали су мурали на
многим тачкама школе. Најпре су родитељи одељења III2, пред
почетак школске године, довели правог професионалца за сли
кање, муралисту, који је учионицу осликао спретном руком и ве
ликим надахнућем. А онда је на чеоном зиду фискултурне сале
освануо огроман спектакуларан мурал пливача кога су ђаци од
мах назвали Ташмајданко. Приређен му је величанствен дочек
са певањем и плесом, костимима са пролећног карневала, ре
циталом и глумом. Чак је и телевизија снимила прилог о целом
призору и приказала га у ударној информативној емисији. Нови
мурал, са призором два јежића, одмах је освануо на следећем
зиду фискултурне сале, окренутом ка великом дворишту тако
да га сви из дворишта виде. Није много прошло, а поред јежића
засветлео је и други мурал. Да се није десила пандемија и ђачки
живот на неко време изместио из школе у виртуелни дигитални
свет, сигурно би се прекрасни шарени дечији мурали нанизали
до краја дугачког зида фискултурне сале.

ХОЛАНДСКО СРПСКЕ ВЕЗЕ ПРКОСЕ КОРОНИ
ЦВЕТАЊЕ МУРАЛА
ПО ШКОЛИ

У

нашој школи, стиснутој зградама са свих страна, окованој
захукталим саобраћајем и нападнутој нервозним аутомо
билима који се устремљују на сваки педаљ простора који
може послужити за паркирање макар то био тесан прилаз испред
школске капије, нема ни најмањег парчета сочне зелене траве јер
је дечијих стопа, жељних покрета и игре, много. А тек цветова,
латица или понеког лептира нема ни за лек. Да школске теткице
истрајно не расађују пелцере цвећа по школи, цвеће би се могло
видети само на интерактивним таблама и у уџбеницима. Али,
деци је потребна лепота боја, у природи Богом дата, а у стис
нутим градовима љутском руком одузета. И како то увек бива,
живот и младост су, срећом, пронашли свој пут, сатисфакцију
и одушак. Наизглед стихијски, ове школске године као никада
до сада, школа је почела да добија додатне непланиране боје и
освежење. На непредвидивим местима по школи, тачније, на без
личним мртвим зидовима, прокипела је лепота какву деца воле.
Почели су да цветају мурали и осветљавају школу. И раније би
се појавио по неки мурал у школском дворишту, као на пример
онај са белим двоглавим орлом на црвеној подлози насликан по
озиданом делу ограде у школском дворишту, који је пре неколико
година комунална полиција, неспособна да разликује бесмислене
графите и жврљотине од мурала који побуђују осећања и греју
душу, наредила да се прекречи у складу са законом који про
писује уредне зидове јавних установа. Директор школе је тада
водио тешке дипломатске преговоре са комуналним инспекто
ром да поштеди белог двоглавог орла подбадајући инспектора
патетичним подсећањима да су се деца данима трудила да на
цртају мурал и да ће прекречавање изазвати дечије сузе и бол у
мајушним нејаким душама. И успело је! Инспектор се упецао и
није наложио да се орао прекречи иако је морао по службеној

П

лодна сарадња наше школе са холандском школом
Sint-Janscollege посејала је много више семена дуж
стаза нашег путешествија него што се ико надао.
Шест година за редом, пре појаве короне, траје успешна
међународна сарадња у оквиру двојезичне наставе чији
врхунац у току школске године представљају две „Не
деље размене“, једне у Србији, а једне у Холандији. Са
циљем што животније примене енглеског језика између
холандских и српских ђака, спроведено је мноштво ак
тивности по Холандији и Србији које су, можда нисте
знали, изњедриле бројна пријатељства међу ђацима али
и изградила здраво међусобно поверење наставника обе
школе. У школској 2019/20. години, најпре је реализована
„Недеља размене“ јесењим доласком Холанђана у Србију,
а када је требало, на пролеће, да наши ђаци отпутују у
Холандију – испречила се корона! Већ су и авионске кар
те биле обезбеђене, неки су куповали нове кофере, а у
Холандији се све припремало за дочек Српчади како је то
чињено предходних пет година. Разочарање се није могло
сакрити а осећај немоћи да се ишта поправи или одложи,
само је погоршавало расположење. Али, у општој трци да
се набаве заштитне маске, оперу руке, дезинфикују пред
мети и одржи препоручена удаљеност од других лица, из
Холандије стиже неочекивани глас, тачно у недељи када
је требало да наши ђаци бораве у Холандији. Српска по
родица која живи у Холандији обратила се школи мејл
поруком у којој је наведено да се највероватније на јесен
враћају у Београд и да би њихова кћер желела да упише
баш ОШ“Старина Новак“, односно, да настави похађање
основне школе.
Директор школе је хитро одговорио на овако неочеки
вану поруку објашњавајући све формалности процедуре
у вези са уписом новог ђака који се враћа из туђине. Али,
није одолео да искористи прилику да заинтересоване ро

дитеље обавести о сарадњи са Холандијом, осмеливши
се да, чак, изнесе да је необичним преплитањем догађаја
баш у недељи у којој се јављају требало да наши ђаци буду
у Холандији, одакле се управо јављају. Мислио је да ће
необична подударност, да се у тој недељи појави глас из
Холандије, изненадити српску породицу која се јавила.
Брзо је уследила реакција из Холандије као да је заиста
постигнут ефекат изненађења. Ипак, у новом мејл допису
стајало је да је наш будући ђак, након радозналог пре
гледа сајта ОШ“Старина Новак“, био одушевљен када је
прочитао о тој сарадњи, да му се на лицу већ оцртавало да
види себе како преко фејстајма зове из Старине Лимбург
и Холанђанима се обраћа на чистом холандском, однос
но, дач језику. Стајало је да наш будући ђак веома воли да
Холанђанима шири видике причајући им приче о Србији,
а да је нарочито фасциниран хајдуцима.
Низали су се узбуђујући наводи од српске породице
у Холандији и стварао се утисак као да је наш будући
ђак, на недокучиви начин, заправо, одувек био наш ђак,
да га са нашом школом и отаџбином повезују истинске
необјашњиве везе које животу дају виши смисао и сласт.
Било је јасно да су наизглед случајна поклапања заправо
суштинска. И таман када је изгледало да је изненађењи
ма дошао крај, уследило је ново изненађење. Отац нашег
будућег ђака који треба да дође из Холандије, открио је
да његов близак рођак живи поред школе, што не би иза
звало велико изненађење да његово име није истоветно
имену директора ОШ“Старина Новак“, оног истог дирек
тора коме су се из Холандије обратили са молбом да своје
дете упишу у ОШ“Старина Новак“ и који пише ове редове
које читате. Оволико коинциденција није могла ни корона
да зарази.
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У овом броју НОВАК-а доносимо вам део
Домановићевог описа министарства просвете
државе Страдије. А ако вам се нешто учини по
знатим верујте да је писано у претпошлом веку,
а не данашњих дана.
Сви чиновници у министарству, пошто су
књижевници, онда, разуме се, пишу књиге; само
господин министар не пише ништа. Пред њега
нисам смео ни излазити, јер ме сви увераваху да
тако дрзак покушај не чиним, ако ми је глава
мила. Господин министар, веле, ради поваздан
гимнастику, врло је напрасит човек, и воли да
се туче.
Причају да се чак, једног дана, потукао са
поглаваром цркве. И поглавар цркве добар гимнастичар и страстан јахач, међутим напрасит
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човек, и тако исто се туче. Једног је свештеника ударио штапом по глави у божијем храму, из
непознатих разлога. Он је ту своју напраситу
нарав, како сви мисле, добио читајући многе свете књиге, те се његови испади правдају, и чак му
нико не замера. Први сукоб његов с министром
био је због неке јахачке трке, па одмах дођоше
у ред још многа друга питања побожна и просветна, од којих је зависило правилно васпитање
омладине. На пример: главар вере је тражио да,
пошто-пото, у уџбенике школске о вери уђе и
један део о гајењу ждребади, а министар је тражио да место тога уђе чланак о пливању. У тим
важним питањима нико није хтео попустити
и ствар, мало-помало, дође дотле, да један другога нису могли гледати. Министар, да би свом
противнику што више пакостио, нареди да се
чак ни у зоологији у школама не сме предавати
о коњу, а место те одвратне животиње, кад она
дође на ред у предавању, да се предаје о пливању
у хладној води.
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њига „Страдија“ Радоја Домановића, која
није уврштена у школску лектиру, гово
ри о болестима просвете које, чини се,
нисмо преболели ни до данашњег дана. О уџбе
ницима се расправљало и пре век и по, а да ли
смо од тада суштински унапредили национал
ни став о овом важном просветном питању или
се исте недоумице намећу и данас, процените
сами. Да ли се однос државе према школи, упр
кос високим технологијама, уопште променио,
било би најправедније да нам сам Домановић
у свом стилу одговори. Срећна је околност да
Срби, ипак, уопште имају Радоја Домановића
и његов опис министарства просвете пре више
од 120 година, јер то пружа непроцењиво вред
ну могућност сагледавања колико су прила
годљиве и жилаве бољке српске просвете које
Домановић описује, а које се, иако обучене у
савремена дигитализована и дуално образовна
одела, могу препознати и данас. Наравно, До
мановићева слика српске просвете из претпро
шлог века отвара и истинску могућност да се
српској просвети ударе природни и искуствени
темељи уместо теоретских и увезених из други
друштава. Другим речима, будућност српске
просвете може се успешно градити ако се ува
же искуства из прошлости а чују искуства са
дашњих непосредних реализатора образовања.

НЕ

Таман се прими један уџбеник и ученици га набаве, а, тек, сутрадан донесе министру други уџбеник неки његов приснији и, разуме се, треба и њему учинити –
каже Радоје Домановић.

ДРЖАВИ СТРАДИЈИ
АР

О УЏБЕНИЦИМА У

ЕТ
ЦЕ ПРОСВ

Али, то су већ ситније ствари што се мења
једно место у уџбенику, јер се и уџбеници, па чак
и целокупни програми за наставу, мењају сваког
другог дана.
Нема човека који је са службом у просветној
струци, а да не пише уџбенике за школе; а, сем
тога, сваки спремио какву корисну књигу за награђивање ученика и за лектиру доброј деци.
Уџбеници, управо писци, чекају на ред. Треба
многе помоћи материјално, и према томе се и
уџбеници откупљују или препоручују школама
као обавезни за наставу. На првом месту министар подмири своје присне пријатеље и рођаке. Таман се прими један уџбеник и ученици га
набаве, а, тек, сутрадан донесе министру други
уџбеник неки његов приснији и, разуме се, треба
и њему учинити.
Одмах истог дана распис:
„Пошто се дугом употребом показао уџбеник
(за тај и тај предмет, од тога и тога) врло неподесан, то ће се, у интересу наставе, досадашњи
уџбеници избацити из употребе, а узеће се
уџбеник...“ (име писца сам заборавио).
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