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Након што смо минулу школску годину 
окончали са матурантина који су постиг-
ли најбољи резултат на Завршном испиту 
од свих основних школа у Београду, и ову 
школску годину смо почели са пет одељења 
првака због чега је укупан број одељења шко-
ле порастао на 31, у која је распоређено ско-
ро 700 ђака, што и даље представља тренд 
пораста броја ђака наше школе.

Ова чињеница, као и чињеница да у школи постоји велики број ђака који на-
ставу похађају по ИОП-у, били су довољни да ресорно министарство коначно 
одобри нашој школи пуну норму школског психолога, за шта молбу упућујемо 
већ неколико година.
 Повећање броја одељења изискивао је и повећање броја учионица због 
чега је уследило измештање директора школе из досадашњег пространог ка-
бинета у дупло мању канцеларију како би се поменути кабинет претворио у 
учионицу. И наставничка зборница је укинута како би се претворила у учио-
ницу. Ови маневри су се показали оправдани јер су омогућили да сва одељења 
првог циклуса похађају наставу у истој преподневној смени, а да се продужени 
боравак спроводи након наставе, поподне. За успешно спровођење обавезних 
противепидемиолошких мера, поменути концепт се такође показао као најпо-
годноји. Омогуђио је да се формирају четири смене за извођење наставе, две 
за млађе, а две за старије разреде, који се временски и просторно не прекла-
пају омогућавајући основни циљ да се груписање ђака сведе на минимум. У 
просторном смислу, млађи и старији разреди су потпуно одвојени тако што 
су сва одељења старијих смештена у приземље, сва одељења млађих смештена 
на први спрат, а други спрат одређен искључиво за реализацију продуженог 
боравка. Свакој смени је одређено чак пет улаза за долазак и одлазак из шко-
ле, односно, свако одељење увек користи свој улаз/излаз што омогућава да се 
најлакше прати евентуална појава заразе, ограничи и прекине њено ширење. 
Родитељима млађих ђака, који су доводили и одводили своју децу у школу, 
није дозвољен улазак у школу, и они заслужују велику похвалу за савесно по-
штовање режима уласка/изласка ђака на прописане улазе. 
 Учитељице су задивљујућом посвећеношћу сваког наставног дана реа-
лизовале две смене наставе, за две групе истог одељења. Сваког дана имале су 
седам предавања под маскама! Наставници су паралелно сваког дана држали 
онлај наставу за једну групу, а живе часове за другу групу истог одељења. Под 
маскама! Ниједан час није изгубљен, ниједан прекид наставе није се десио. 
И у таквим оптерећењима, без ичије помоћи и практичних употребљивих са-
вета, школа је организовала читав низ пионирских подухвата које надлежне 
институције нису ни поменуле а камоли похвалиле и одале заслужено при-
знање: покретање школске ТВ „НОВАК“, веб пренос часова уживо, директан 
пренос прославе Савиндана и парастоса Старини Новаку, онлајн афирмација 
предшколаца, објављивање ЗБОРНИКА СТРУЧНИХ РАДОВА, (следе стране 
које описују набројано). На жалост, овогодишња опредељена средстава за ма-
теријалне трошкове текућег одржавања наше школе од стране локалне са-
моуправе су значајно умањена што изузетно отежава положај ОШ“Старина 
Новак“ нарочито након измена у Закону о јавној својини које онемогућавају 
школи стицање сопствених финансијских средстава што би, бар делимично, 
надоместило смањење финансирања школе. Због тога, ваннаставне активности 
ће, у неким сегментима, значајно бити умањене, а неке ће школа бити при-
нуђена да укине. Једини начин додатног приходовања школе који је још увек 
предвиђен као законита могућност су донације и школа ће своју управљачку 
политику, на ову тему, од сада заснивати на привлачењу донација којима ће 
финансирати своје амбициозне ваннаставне активности.
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УПИС ПРВАКА У СРЕД ПАНДЕМИЈЕ
Пет одељења првака уписано је школске 2020/21. го-
дине као ниједна генерација у историји наше школе. 
Ипак, њихов полазак у школу био је свечан и радос-

тан као и свих ранијих година.

И док светом влада епидемија изазвана вирусом COVID-19, школе широм 
Републике Србије су се спремале да упишу нову генерацију ђака првака. 
ОШ„Старина Новак“ је са великом радошћу ишчекивала своју 98. генера-

цију. Уписивање у први разред основне школе за већину родитеља доноси једно 
ново неописиво искуство препуно стреса, посебан стрес осећају родитељи који 
први пут имају школарца у свом дому. Присуство вируса је утицало на затварање 
школа  и овај стресан догађај учинила још стреснијим. Школа је на време препо-
знала да родитеље треба благовремено информисати о свему у вези са уписом. 
У ту сврху је креирана мејлинг листа родитеља, који су исказали интересовање 
за упис у нашу школу, путем пријавног формулара, који се налази на школском 
сајту. Родитељи су били информисани о сваком кораку уписа и могли да добију 
одговоре на сва питања.

Како су и вртићи били затворени, а ни школа није могла да спроведе своје пре-
дуписне активности на којима предшколци имају прилику да упознају школски 
простор, запослене у школи, ученике и друго, одлучено је да се оствари онлине 
контакт са предшколцима. Родитељима је психолог школе свакодневно слао 
припреме са упутствима за креативне и спортске радионице, које су припре-
мале вредне учитељице из боравка. Предшколци су са својим мамама, татама, 
браћом и сестрама учествовали у изради разних креативних предмета и изведби  
спортских активности, које су снимане и послате школи, како би красиле гале-
рију школског сајта. У том периоду је било око 30 радионица, а број пристиглих 
радова је преко 400. Учествовало је више од половине ученика, неки само на 
једној или две теме, а многи су учествовали у већем броју тема. Теме су биле 
различите од „Цвеће у пролеће“, „Господин и госпођа Балонко“, преко „Живо-
тиње од кругова“ до „У здравом телу, здрав дух“.

Својим првим радовима су показали да су ге-
нерација о којој ће се причати и писати. Свих 
107 упусаних ученика су успешно прошли тес-
тирања у педагошко – психолошкој служби и 
показали шта су све до тада научили, шта желе 
да науче, шта би волели да буду кад порасту и 
многе друге занимљивости о себи. Ову 98. ге-
нерацију чини: неколико Теодора, Софија, Ива, 
Душана, Виктора, Лазара, пар Вукова, а међу 
њима је и један Лав.

Н.С.
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ЛИК СТАРИНЕ НОВАКА ПОНОВО 
ОЖИВЉАВА МЕЂУ СРБИМА

Слике које стижу са различитих страна света, упркос пандемији, говоре да је лик Старине Но-
вака итекако жив и присутан у нашем народу. Чувени цртеж Старине Новака, који је урадио 
још чувенији Урош Предић, појавио се, у великом формату, на двема различитим тачкама где 

живи наш народ, у два међусобно удаљена града који се, чак, налазе у различитим државама. Обе 
репродукције представљају урбани, улични, вид уметничког изражавања. У Доњем Милановцу, у 
Србији, репродукција Предићевог цртежа Старине Новака, која је досегла величину трећег спрата 
једна зграде у центру града, насликана је на пвц платну и постављена на фасаду једне троспратне 
стамбене зграде. Уз портрет славног Србина приложен је и текст који пружа најосновније исто-
ријске податке о Старини Новаку, на српском и енглеском језику. 

На другој страни Балкана, у Републици Српској, у градићу Соколцу, освануо је мурал са ре-
продукцијом истог цртежа Уроша Предића. Мурал је такође урађен на фасади једне троспратне 
стамбене зграде, на белој подлози чеоног зида зграде. Крупним стилизован словима, у духу старог 
српског писма какво се користило и у Мирослављевом јеванђељу, исписано је име српског јунака. 
Испод имена налазе се познати десетерачки стихови из народне песме о Старини Новаку.

Старина Новак појавио се на улицама српских градова и на чудесан начин повезао наш народ 
са различитих страна грејући и одржавајући српски идентитет. Појављивање Предићевог цртежа 
Старине Новака, у два различита места, независно једно од другог, неспорно доказују на који начин 
један народ представља целину где год да се налази. Зато не треба да чуди иницијатива ОШ“Ста-
рина Новак“ да се у Београду, најзначајнијем српског граду, коначно подигне споменик Старини 
Новаку.

В.В.

Појава мурала са ликом Старине Новака на местима где живе Срби 
говори о општем повећању итересовања за српског харамбашу.
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ЗАДУЖБИНАРСТВО 
НЕКАДАШЊЕГ ЂАКА 

СТАРИНЕ

ПОУЧНО СТЕПЕНИШТЕ 
ОШ„СТАРИНА НОВАК“

Узвраћено љубав својој старој школи

Сваки степеник доноси разјашњење по јед-
не недоумице српског језика, математике, 

књижевности

Бивши ђак наше школе, Страхиња Медић, само-
иницијативно се прихватио да о свом трошку 
одржава школски акваријум од 135 литара код 

„Новакове баштице“. Да ову донацију наш бивши ђак 
испуњава са поносом и од срца показује акваријум 
који никда није био лепши. Поред импресивног де-
кора од акваријумског биља, у акваријуму су се на-
станиле рибице, које припадају истој врсти тетри 
као њихове славне предходнице о којима је НОВАК 
са пијететом писао у једном од предходних бројева. 
Али, посебну атракцију предстаљају рачићи, козице, 
углавном црвене и жућкасте боје. Наш бивши ђак сем 
што брине да школа има најлепши школски хол у гра-
ду, наставио је традицију породице Медић уписавши 
и сина у своју стару школу.

И „СТАРИНА“ СВОЈ МОЗАИК ИМА

У време када је мозаик у Храму Светог Саве комплети-
ран 23.10.2020. на површини од 15 000 квадратних 
метара, учитељица Ана Зорић и одељење 2/1 сачи-

нили су два прелепа мозаична рада у ОШ“Старина Новак“. 
Први рад је у вези са темом израде мозаика, па су вредни 
дечји прстићи направили од разног материјала мозаик тех-
ником симбол њиховог одељења – вредног мрава. Други рад 
је одељенско стабло, слика школе са гранама које симбо-
лишу ученике одељења. Родитељи су помогли урамљивање 
радова, који ће красити хол школе.

А.З.

Кад год се у последње време пењем степеништем наше 
школе „Старина Новак“, поглед ми падне на матема-
тичке формуле и граматичка правила исписана на 

њима. Они стоје као мали подсетници, као пушкице испа-
ле из ранца неког ђака, па нас опомињу и подсећају да не 
заборавимо: не знам се пише одвојено; није добро сумљати, 
већ само сумњати; Питагорина теорема каже да је квадрат 
хипотенузе једнак збиру квадрата катета... Свака реч на 
црвеној, зеленој и плавој позадини привлачи радознало 
ђачко око. Пажња значи памћење, а памћење ствара знање. 
И тако речи и фор-
муле, раније чудне 
и непознате, када 
их гледамо сваки 
дан постају блиске, 
познате и прија-
тељске. Питали смо 
се ко се тога сетио 
– да напише пуш-
кице усред школе 
тако да их сви ђаци 
виде. И да се подсе-
те. Распитали смо 
се и сазнали да је 
учитељица Јована 
Младеновић овако 
украсила степе-
ниште наше школе, 
на велику радост нас ђака. Ево шта она каже о пројекту :
  – Читајући чланак о феномену учења без намере да се учи, 
дошла сам на идеју да са колегиницама из боравка осликам 
степениште школе и направим тзв. паметне степенице. На 
њима су важне чињенице које прате школовање и које се 
најчешће користе – књижевна дела и аутори, језичке недоу-
мице, математичке формуле и неке најважније дефиниције. 
Након што смо офарбале зачеља степеница, кренуло се са 
писањем. Пројекат је урађен са жељом да многим будућим 
генерацијама помаже у лакшем и забавнијем савладавању 
градива.

Милош Поповић VII2



САВИНДАН У ДИРЕКТНОМ ТВ ПРЕНОСУ 
СВИМ СРПЧАДИМА НА СВЕТУ

Корона је спречила окупљање у школи, али је Свети Сава омо-
гућио планетарно сабирање

Као ниједне године раније, због актуелне пандемије, прослава ђачке Славе Свети Сава про-
текла је са великим опрезом да се због светосавског окупљања не створи ризик ширења опаке 
заразе. Први пут од када се памте прославе, ђаци нису окупљени у самој школи да прославе 

своју Славу. Уместо њих окупили су се наставници у холу школе, код бисте Старине Новака, како се 
то ради последњих десетак година. Ипак, школа је својим ђацима омогућила да осете заједништво 
целе школе, свих ђака и свих наставника, организујући директан пренос свега што се догађало 
у холу школе. Ђаци не само да су могли да тачно виде како се ђачка Слава обележава у њиховој 
школи него су у истом тренутку, у реалном времену, праћењем директног преноса могли да буду 
сабрани са свима осталима и бар мало осете истинско заједништво. Не на одложено или накнадно, 
не свако за себе као да нисмо заједница, већ истовремено и сви одједном са сликама и звуком са 
истог места – хола ОШ“Старина Новак“.
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Најпре је директор школе „Старине Новак“ честитао ђацима 
њихову Славу истичући да иако није било могуће сабрати их у 
школи ипак је школа осмислила како да помоћу директног пре-
носа буду, макар посредно, на лицу места прославе. Директор је 
уручио награде ђацима који су победили на школском литерарном 
и ликовном конкурсу. Подсетио је да су вредни ђаци са наставни-
цима ликовног поставили изложбу цртежа Светог Саве у другом 
делу хола и позвао све, алудирајући и на оне који прате пренос, 
да погледају изложбу. Првонаграђени ђаци су прочитали своје литерарне радове, а онда је школ-
ски оркестар одсвирао „Химну Светом Сави“ после чега је уследило чинодејствовање свештеника, 
молитва и сечење славског колача.

Свечаност у холу школе није била једини вид прославе Светог Саве. Поводом прославе ђачке 
Славе учитељица Александра Ераковић је снимила велики број ђачких наступа и од тих снимака 
монтирала дигиталну приредбу прославе Светог Саве која је постављена на сајт школе одмах након 
окончања директног преноса свечаности у холу. Према броју гледалаца директног преноса али и 
накнадних прегледа снимка преноса, као и прегледа дигиталне приредбе, може се извести закљу-
чак да је овогодишњи начин прославе ђачке Славе Свети Сава био достојан нашег великог претка 
и да се школа „Старина Новак“ није обрукала ни у околностима које су наметнуте пандемијом, 
у шта је ове године могло да се увери целокупно Српство на планети. Снимак директног преноса 
може се погледати преко линка: https://youtu.be/joTBuw9k_wQ, а дигитална приредба преко линка:  
https://youtu.be/lq0Y41yQ7Yo .

В.В.



537

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 420 
ГОДИНА ОД СМРТИ 
СТАРИНЕ НОВАКА

Старина Новак је 5. фебруара 1601. године на 
превару заробљен од стране угарске властеле 
и стављен на тешке муке од којих је стра-
дао у граду Клужу. На месту страдања зах-
вални Румуни су најпре, као обележје места 
губилишта, подигли Новакову кулу, а прошлог 
века и монументални споменик, једини спо-
меник Старини Новаку на свету, који наша 
школа последњих година редовно обилази одр-
жавајући испред њега најупечатљивији исто-
ријски час својим ђацима. Ове школске годи-
не корона је спречила нашу школу да положе 
венац на споменик Старини Новаку али нас 
не може спречити да обележимо годишњицу 
смрти Старине Новака.

Давно, пред крај 16. века, многе европске др-
жаве, страхујући од даљег ширења Турског 
царства направиле су савез за борбу, одбрану 

и ослобођење европских територија којима је владао 
моћни исламски господар, султан. Нарочито су ра-
чунали на устанке покорених балканских хришћана. 
Започео је „Дуги рат“ од 15 година. На Балкану борбу 
су прво прихватиле хајдучке дружине и одмах на по-
четку највише се истако Старина Новак. Већ је био 
у позним годинама, али још виталан и кочоперан. 
Под његовом командом више није била четица од 30 
хајдука, већ прави војно одред од 3000 коњаника и 
пешака саставњен од Срба и других народа. Сурови 
рат је највише вођен на територији данашње Србије, 
Бугарске, Мађарске и Румуније. Ратни вихор однео 
је Новака највише у тадашње румунске земље, где је 
предводио свој велики одред под командом чувеног 
војводе Михаја Храброг, легендарног јунака наших 
суседа. Успешан је био у многим биткама и постао 
је омиљени комадант, капетан, па генерал. Рат се 
одужио, без одлучујућих победа и уз велике патње 
народа. Долазило је и до неслога и непријатељства 
међу хришћанском господом, аустријским царем, 
мађарским и румунским племићима. Због похлепе 
и властољубивости дошло је до међусобних сукоба. 
Наш Старина Новак је настрадао у обрачунима обес-
не господе. Лажно је оптужен од завађених племића 
да је један град и тврђаву хтео да намерно преда 
Турцима. Та страна мађарског племства хтела да се 
ослободи најугладнијег комаданта Михаја Храброг. 
На данашњи дан, 5. фебруара 1601. године, сурово 
је био погубљен у румунском граду Клужу. На том 
месту, старом тргу, семадесетих година прошлог 
века, подигнут је споменик српскоме јунаку. 

Одајући заслужену пошту великом српском јуна-
ку Старини Новаку, у цркви Светог Марка на Таш-
мајдану, на дан његовог страдања 5. фебруара, одр-
жан је ове године након 420 година од његове смрти, 
парастос Старини Новаку. Корона је учинила да је 
парастосу присуствовало тек десетак радника школе, 
без ђака, што је неупоредиво мањи број присутних 
у односу на предходне године. Али, свима који нису 
присуствовали парастосу у самој цркви ТВ НОВАК је 
омогућила директан пренос из цркве Светог Марка, 
као и могућност накнадног гледања снимка преноса. 
Све одељенске старешине биле су у обавези да одрже 
час одељенског старешине на тему Старине Новака. 
Тим поводом, наставник Милош Пекић припремио 
је пригодан текст о Старини Новаку који је требало 
да се на ЧОС-у прочита ђацима и буде основа за овај 
час посвећен Старини Новаку.

М.П.

В.В.



НОЛЕ, ДЕЦА ТЕ ВОЛЕ!

Сви ученици првог разреда наше школе су 
добили заштитне маске са јонима сребра 
и зеолита, као и средства за дезинфекцију 

од Фондације „Новак Ђоковић“. Најмлађи ђаци 
школе су се обрадовали овом гесту, те са задо-
вољством носе добијене заштитне маске. Осим 
што су маске хуман гест, ове маске су “спојиле“ 
две групе ђака које прате наставу као група А и 
група Б.

Уз знак захвалности организовано је фотогра-
фисање ученика који носе ове маскице у школс-
ком дворишту. Уз поштовање мера заштите, деца 
су заузела такав положај како би формирала 
име „НОЛЕ“.

Лепо је знати да славне личности, као што 
је Новак Ђоковић, брину о здрављу најмлађих.  

О овим активностима директор школе је оба-
вестио фондацију „Новак Ђоковић“ пославши јој 
сачињене фотографије. Реакција фондације је 
брзо стигла мејлом у коме се каже:
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Новак Новаку. Најславнији Новак садашњице помаже најславнијем 
Новаку српске прошлости.

Poštovani Vlado,

Neizmerno Vam hvala na ovim predivnim fo-
tografijama i trudu koji ste, zajedno sa svojim 
divnim učenicima, uložili.

Zaista smo presrećni što, zajedno sa našim osniv-
ačima Novakom i Jelenom Đoković, možemo bar 
malo da pomognemo i ovoj predivnoj deci ulepša-
mo i olakšamo početak najvažnijeg perioda u 
životu, u znatno promenjenim okolnostima.

Još jednom Vam puno hvala na trudu, ulepšali 
ste nam dan! 

Čuvajte se!

Puno pozdrava od celog tima Fondacije  
Novak Đoković,
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Прошле школске године, корона је истерала 
све из школе и позатварала у станове. Зуја-
ле су и стењале друштвене мреже у ванред-

ном напору наставника да спасу од наставе шта се 
спасити може. Школска година се привела крају 
боље него што су се многи, који просветне раднике 
гледају са безбедне висине, надали. На ШЕСТОМ 
САВЕТОВАЊУ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА у Вршцу 
наша школа је кроз стручна излагања представи-
ла бројна успешна практична оригинална решења 
у спровођењу, такозваног, учења на даљину илити 
онлај наставу. Све изложене стручне радове шко-
ла је, чак, публиковала у виду ЗБОРНИКА СТРУЧ-
НИХ РАДОВА који је објављен као „Новак додатак“ 
у прошлом броју. Овако опсежна евалуација учи-
нила је нашу школу потпуно спремном за почетак 
нове неизвесне и непредвидиве школске 2020/21. 
године.

Школска 2020/21. година почела је у ОШ“Ста-
рина Новак“ са развијеном праксом коришћења 
ПЛАТФОРМЕ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ, ориги-
нално осмишљене у самој школи, али је учење на 
даљину додатно унапређено и оснажено увођењем 
гугл учионице за ђаке старијих разреда. Млађи 
ђаци у школу долазе сваког дана и немају потребе 
за учењем на даљину. Часови су им скраћени али 
је организован продужени боравак и пре и попо-
дне тако да ђаци, упркос скраћеним часовима и 
извођењу наставе у две смене за први циклус, бо-
раве у школи исто време колико би боравили и да 
су редовни услови. То је по школи оставило ђач-
ких трагова упркос малим групама ђака, непрес-
таног ношења маски и сталног прскања руку де-
зинфекционим средством. Дакле, упркос свој овој 
паљби у виду противепидемиопошких мера, које 
је корона наметнула, ђаци показују да имају сна-
ге и креативности да узврати ударац и не дозволе 
да ђачки живот стане. Јасно се тај пркос види по 
учионицама, паноима са ђачким радовима, чак и 
на осликаном степеништу. У школском дворишту 
девојчице прескачу ластиш иако имају маске на 
лицима. Дечаци играју јурке јер лопта може бити 

ОДБРАНА И 
НАПАД У ВРЕМЕ 

КОРОНЕ
Њено „величанство“ корона придобила је 
сву пажњу целог света, па и наше школе, 
наметнувши нови начин понашања. Али, 
ђачки живот није стао! Његови трагови 
виде се свуда по нашој школи узвраћајући 
корони ударце хајдучки и непомирљиво.

подмукли преносилац заразе. Ретко се ко од настав-
ника или ђака шета по читавој школи али ако би се 
ипак прошетао изненадио би се колико је дечијих 
радова истакнуто на сваком кораку. У приземљу се 
постављају изложбе, нижу се урамњени колажи ис-
пред блиставог акваријум са рибицама и рачићима. 
На првом спрату, међу одељењима млађих разреда, 
налазе се колекције ђачких радова на све теме које 
су се појављивале од септембра месеца. Јесен, зима, 
Дан детета, најлепше речи, Нова година, Божић. На 
другом спрату, где је смештен продужени боравак, 
увек стоје спремне струњаче за све оне дане када 
се због ружног времена не може изаћи у школско 
двориште. Ипак, мора се признати, школа делује 
празњикаво, што је, додуше, и био циљ када су уве-
дене чак четири смене. Зато, када се зачује старо 
добро звоно, симбол школе пуне ђака, севне искра 
носталгије за школом чијим ходницима кипи река 
ђачког жагора. Понекад, када учитељице изведу 
мајушне дезинфиковане групе продуженог боравка 
у школско двориште, деси се да се дечији гласићи 
малобројних група чудном снагом слију у један жа-
гор, као дириговани, и да то заличи на стару добру 
грају разиграних ђака. Да ли је требало да нам се 
десе проитивепидемиополшке мере да бисмо се 
потсетили колико дечија галама у игри - живот и 
здравље значи?

В.В.
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ЗБОГОМ ЗБОРНИЦЕ!

Наставничка зборница налазила се на првом 
спрату школе поред кабинета директора 
школе. Важила је за пријатно опремњен на-

ставнички простор, вероватно најлепши у читавој 
школи. Као што је одвајкада било, у зборници су 
се чували и узимали Дневници прилоком кретања 
на часове. Најпре су нестали Дневници. Уведен је 
електронски дневник коме је сваки наставник имао 
приступ са било ког рачунара а да није морао кори-
стити рачунар у зборници. Наставници нису имали 
потребе да долазе у зборницу јер у њој више није 
било дневника, а за приступ електронском дневни-
ку свака учионица и кабинет имали су сопствени 
рачунар. Била су то два пресудна разлога због којих 
је у зборници бивало све мање наставника. Настао 
је период у коме је присуство наставника у зборни-
ци постала права реткост. Наставници нису уопште 
морали да излазе из својих кабинета нити учитељи-
це из учионица. А онда се појавио разлог који је 
зборници коначно запечатио судбину. Уписано је 
5 одељења првака, другу годину за редом, и поја-
вио се мањак учионица са којима би сва одељења 
млађих разреда могла и даље да похађају наставу у 
једној смени, преподне. Упоредо са мањком учио-
ница, зборница је зјапила све празнија и пустија. 
Директор школе је пресудио – зборница ће бити 
претворена у учионицу да би сва одељења млађих 
разреда могла наставити да и надаље похађају на-
ставу у једној смени. Збогом зборнице!

„Старина Новак“ је прва српска школа која је због поодмакле дигита-
лизације школе укинула зборницу. Шта је заменило зборницу?

Против укидања зборнице нико није подигао глас 
јер је одлука директора школе изгледала разумно 
посебно зато што је директор укинуо и свој простра-
ни директорски кабинет да би од њега направио још 
једну учионицу. Али, прећутно је било јасно да на-
ставници у Старини више немају свој наставнички 
простор. Зато је уследила нова смела одлука дирек-
тора да формира Клуб радника школе. У напуште-
ном складишном простору школске кухиње, у коме 
су теткице боравиле сакривене од школске јавности 
у не баш најуређенијим условима – започети су ра-
дови санације још у току летњег распуста. Радови су 
окончани крајем децембра школске 2020/21. године. 
У светли окречен простор, неправилног облика, уне-
сене су столице које су некада биле у зборници, а пло-
ча великог конференцијског стола из директоровог 
кабинета послужила је да се од ње направи шест ма-
лих клубских сточића који су причвршћени за зидове. 
Делови клуба постали су праве минијатурне амбијен-
талне целине. Део са кафе апаратом „Мали одмор“ и 
чајном куфињицом. Део са рачунаром, телевизором 

и новинама. Део са урамњеним свим 
бројевима школског листа НОВАК. 
Врата са декупажом које је израдио 
Иван Величковић од листова из старих 
бројева НОВАК-а. Део за излагање по-
клона пријатеља из иностранства. Део 
са групним фотографијама на платну. 
Део са Огласним таблама. Део за јак-
не, капуте и кишобране. Након што је 
прва у Србији укинула креду и зелену 
таблу, ОШ“Старина Новак“ постала је 
и прва школа која је укинула настав-
ничку зборницу.

В.В.
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У периоду од 15. – 27.09.2020. Дружина „Сатри-
на Новак“ је организовала акцију „Научио сам 
да поделим са другима“, где су ђаци, вођени 

учитељицом Снежаном Павловић, доносили школ-
ски прибор. Ангажовање је било велико, тако да је 
10 одељенских старешина у млађим разредима и 3 у 
старијим разредима прикупило за своје другове сав 
школски прибор који им је потребан, не само за по-
четак школске године, него и за касније када ми буде 
нешто затребало. Прикупљени материјал се налази у 
Психолошко-педагошкој служби и доступан је учени-
цима уз одобрење одељенских старешина.

С.П.

„БРДАШЦЕ“ ЧЕПОВА – 
ПЛАНИНА ЧОЈСТВА

Од 01. – 24. 09. 2020. ученици нижих разреда 
су доносили пластичне чепове, које су при-
купљали. Ово је већ постала традиционална 

акција наших ученика и њихових родитеља. Они 
су предати организацији „ Чеп за хендикеп“. Овак-
вим примерима показујемо бригу једни о други-
ма, доброту и племенитост.

С.П.

ПРОМОТЕРИ ДОБРОТЕ 
ПОНОВО НА ДЕЛУ

Ево како изгледа кад харамбаша Дружине „Старина Новак“ 
постане учитељица

Јунаштво је кад се браниш, али 
је чојство кад браниш друге.



АКТИВНОСТИ
Следеће календарске године, 2022. наша школа обележава један век по-
стојања. Позивамо све бивше ученике и раднике школе да нам пошаљу 

документа, фотографије, успомене и много штошта друго што их 
подсећа на период школовања или рада у ОШ„Старини Новак.

Ове школске године у условима пандемије 
и посебне конбиноване наставе, делат-
ност Музеја школе је у великој мери био 

ограничена. Ђаци могу да се кратко задржавају 
и нису у могућности да се редовно окупљају у 
већем броју. Захваљујући искуству из другог по-
лугодишта протекле школске године, ученици се 
укључују у рад Ђачког дигиталног музеја. Преко 
летњег распуста та активност је мировала, а на 
почетку овогодишњег зимског распуста Тим за 
музеј је одлучио да реактивира делатност Ди-
гиталног музеја. Поред постојећих колекција и 
збирки, којих има седам, одлучено је да отвори-
мо и две нове. Посебно нам је важна осма ко-
лекција коју називамо „На путу ка стогодишњи-
ци школе.“ Наиме, следеће календарске године, 
2022. наша школа обележава један век постојања. 
И на овом месту у нашем часопису „Новак“, по-
зивамо све бивше ученике и раднике школе да 
нам пошаљу документа, фотографије, успомене 
и много штошта друго што их подсећа на период 
школовања или рада у ОШ„Старини Новак.“ Де-
ветом збирком обраћамо се нашим ученицима 
да нам пошаљу са својих путовања или из нашег 
града посете музејима и културном-споменич-
ком наслеђу ма где били, под насловом: „Посе-
тио(ла) сам музеј и баштину моје земље, српског 
народа и иностранства.“ Сва упуства и детаљи се 
налазе на дигиталним страницама школе.
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МУЗЕЈА ШКОЛЕ
Тим за Музеј интезивно ради на писању монографије школе по-

водом великог јубилеја. Активни смо у овом неубичајеном времену, 
и на реализацији пројекта отварања споменика јунаку и епској лич-
ности, нашем харамбаши Новаку, чије име носимо деценијама, од 
оснивања.

 Ипак нашли смо времена и околности да обележимо ђачку 
Славу Свети Сава. Српског просветитеља приказали смо и на кла-
сичан и на дигитални начин. ТВ НОВАК је омогућио и релизовао и 
Дан школе и Савиндан снимајући приредбе изведене у никад раније 
виђеним околностима. Галерија музеја је већ по традицији приказа-
ла ученичке радове, међу којима наводимо ђачку поставку у оквиру 
наставе биологије на тему „Модели ДНК и ћелија“. Део поставке мо-
жете видети на фотографијама.

М.П.
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СВЕТСКИ А НАШ - ДАН ДЕТЕТА У 
ОШ „СТАРИНА НОВАК“

МОЈ СВЕТ ЈЕ ИПАК ЛЕП

У петак 20.11.2020. године смо се подсетили да смо јачи од свих 
неприлика, које не успевају да сломе дух, радост и љубав деце 
према животу, дружењу и њиховој другој кући – школи. Још 

давне 1954. године донета је одлука да сваке године 20. новембра 
ми одрасли са целе планете имамо подсетник да су деца наш „украс 
света“.

Ове године су наши прваци букварци решили да гласно кажу да 
се и они питају и да имају своја права, али нису били себични па су 
своју срећу поделили са целом школом. Насликали су своју љубав и 
срећу и поделили је са свима.

Њихови радови, само делови њихове креативности, истакнути су 
на паноу испред канцеларије педагога и психолога и кажу нам – Ос-
тани вечно дете.

Актив учитеља првог разреда и педагошко-психолошка служба

Ученици наше школе су се у великом броју одазвали и 
учествовали на ликовном и литерарном конкурсу „Мој 
свет је ипак леп“ Организације „Пријатељи деце београд-

ске општине Палилула“ и постигли сјајне резултате. Уна Дојкић 
4/4 и Михајло Митић 3/4 освојили су и награде за своје цртеже, 
а Миња Бабовић 2/4 и Вук Пантелић 4/2 за књижевна дела.

С.Ћивша

Нема света ни планете 
Где не може стићи дете 
Јер све дечје стазе воде 

Од игре до слободе

Љубивоје Ршумовић

Пријатељи деце београдске оп шти не палилула ор га-
ни зо ва ли су ликовни конкурс,,СВЕ БОЈЕ СРБИЈЕ“ на 
коме су учеш ће имали и ђаци наше шко ле. У категирији 
ђака уз рас та до четвртог разреда наша уче ни ца СОФИЈА 
ТОШИЋ 4/4 освојила је друго место, а уче ни ца УНА 
ДОЈКИЋ 4/1 ос во ји ла је СПЕЦИЈАЛНУ НАГРАДУ.

,,СВЕ БОЈЕ СРБИЈЕ“ 2020. ГОДИНЕ
Ликовни конкурс
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 
„ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА“

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ

На литерарном конкурсу „Песничка сусретања“ наши ђаци су имали бројно учешће. Троје од њих је успело 
да освоји награде, Лена Милосављевић 4/4 друго место, а два наша ђака заузела су по треће место, Миња 
Бабовић 2/4 и Матија Лекић 3/1. „НОВАК“ их награђује објављивањем њихових песама у овом броју.

Ученици наше школе учествовали су на ликовним кон-
курсима „Шта у мом срцу лежи...“ и „Илустрација 
песме“ у организацији „Пријатељи деце београдске 

општине Палилула“. На конкурсу „Шта у мом срцу лежи...“ 
чак две наше ученице освојиле су прво место, Катарина 
Олћан 4/3 и Ана Лазић 4/2, а на конкурсу „Илустрација 
песме“ награде су освојиле Уна Дојкић 4/4 (прво место) и 
Миња Бабовић 2/4 (треће место).

С.Ћ.

ШКОЛА

Другари моји, нешто ћу рећи, 
да нема краја мојој срећи.
Ту сваког дана стичем ново 
знање, и учим лепо васпитање.

Бројеви, слова, песмица нова, 
Музика, сликање, још пуно 
тога.

А све што знате! Не, није шала,
Школа је нама све то дала.

Та дивна учитељица живота, 
све ће ти пружити и дати.
Топлиномо дише, доброте је 
пуна
Као да је рођена мати!

Драга школо за све што си нам 
дала, ми деца кажемо велико 
хвала.
Нас мале учиш, да будемо 
велики људи, бићемо такви 
безбрижна буди!

Миња Бабовић II4

Моја школа

На свету школа једна постоји
Са ђацима својим године броји.
Њу волим више од свакога блага,
О школо мила, о школо драга!

У теби волим са другарима бити,
Па макар мораосамо воду пити.
За тебе школо зна сваки ђак,
Твоје име је “Старина Новак”!

Матија Лекић lll1

Моја породица

Моја радост је већа,

када је у породици срећа.

Тата, мама, брат, сестра и ја

ми смо права породица.

Мама је често строга

и због ње влада слога.

Када тата нешто погреши,

она се само смеши.

Сестра је мало несташна,

али уме да прашта.

Брат ми је као друг,

без њега не могу никуд.

Стално смо сви скупа,

а та је одлука понекад глупа.

Никада немам мира,

увек ме неко дира. 

И кад год желим да сам сама,

чује се страшна галама.

А онда схватим да је баш то 

срећа,

када свуда у свету влада несрећа,

имати њих поред себе,

је нешто најлепше за мене.

Лена Миросављевић IV4
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Стварање школске телевизије представља стару идеју која је сазревала 
постепено. Избијање епидемије и неопходност учења на даљину убрзале су 
покретање школске телевизије јер је постало очигледно да телевизија, како 

смо је ми замислили, представља најпогоднији начин надомешћивања изостанка 
многобројних активности које се одвајкада у школи упражњавају директно у раду 
са групама деце. Конкретизација идеје школске телевизије почела је формирањем 
Редакције ђачке телевизије чији чланови су постали Василије Савић, библиотекар, 
Влада Вучинић, директор школе, Бојан Сарић, наставник, Александра Ераковић, 
учитељица, Саша Шипка, наставник, Иван Величковић, наставник, и Александар 
Матић, домар. Уследила је израда пратеће документације која се односила на 
организационе одредбе, али и на израду процене утицаја на заштиту података 
о личности, писање организационих и дидактичких начела, усаглашавање са 
директивама ресорних министарстава, израде упутстава за пуштање преноса 
часова уживо и припреме обуке наставника за стицање вештина учешћа у преносу 
часова уживо. Директор школе је израдио лого телевизије, а на другој седници тв 
редакције 28.10.2020. донета је одлука о формирању ТВ стране на школском сајту 
и отпочињању обуке наставника за пренос часова уживо, па је овај датум узет као 
Дан ТВ НОВАК, односно, датум почетка рада ђачке телевизије. Као први видео 
снимак тв стране стављен је награђени филм из 2018. ондашњих осмака на тему 
стогодишњице од завршетка Првог светског рата.

Покретање ТВ НОВАК превасходно је у служби учења и наставе и ве-
роватно је једина телевизија чији основни циљ није забава, разбибрига 

и рекламе.

Концепт ЂАЧКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ „НОВАК“ састоји 
се из два дела: ТВ СТРАНЕ на сајту школе која 
сабира и приказује пристигле филмске радове ђака, 
и ВЕБ ПРЕНОСА ЧАСОВА УЖИВО. ТВ страна није 
експлодирала од прегледа али је показала да су 
прегледи стални и у благом порасту. Пренос часова 
је надоместио хендикеп, увек једне групе одељења 
којој је запао дан да наставу прати онлајн. Сваки ђак, 
који је био у дану у коме не долази у школу, могао 
је да од своје куће прати уживо часове које у том 
тренутку имају његови другови у другој групи истог 
одељења. На тај начин су сви ђаци истовремено 
слушали предавања својих наставника али и имали 
устаљене обавезе које су се одвијале по унапред 
познатом распореду.

Опредељење редакције је да се највећа пажња 
усмери на што ширу афирмацију ђака и наставника, 
а да техничка опремњеност не буде примарни циљ, 
нити да се инсистира на високом нивоу монтаже, 
сценарија и филмске обраде. Чак, невешта режија, 
несавршени наступи снимњених лица, обиље 
импровизације и спонтаности, треба да прерасту 
у оригиналност и посебан квалитет ове врсте рада 
у школи који смо назвали ђачка телевизија. На тај 
начин одредница „ђачка“ добија свој пуни смисао 
и отвара могућност да се сви укључују у њен рад. 
Минимум техничке опремњености је постигнута 
набавком четири веб камере које су монтиране у 
учионице из којих се емитује живи пренос часова. 
Сва снимања се врше мобилним телефонима, а 
за обраду снимака се користе најприступачнији 
програми.

ТВ „НОВАК“ је већ у првих неколико месеци свог 
рада, реализовао неке изузетне подухвате. Када се 
сасвим приближила потреба Обележавања 98 година 
постојања ОШ“Старина Новак“у децембру 2020, 
ТВ „НОВАК“ је организовала прикупљање снимака 
ђака посвећених Дану школе. Њиховом монтажом 
створена је прва дигитална приредба прославе Дана 
школе у трајању од седамдесетседам минута. Већ 
следећег месеца ТВ“НОВАК“ је припремила нову 
дигиталну приредбу, поводом прославе ђачке Славе 
Светог Саве. Овом приликом учинила је још више од 
приредбе јер је из хола школе реализовала директан 
пренос чинодејствовања парохијског свештеника 
Александра Лучића и ломљење Славског колача. У 
другом полугодишту, веб пренос часова уживо је 
настављен, а ТВ „НОВАК“ је реализовала још један 
директан пренос: преносила је парастос Старини 
Новаку поводом обележавања 420 година од његове 
смрти. Пренос парастоса је емитован из цркве Светог 
Марка.

Уз „РАДИО НОВАК“, наша школа је са ТВ 
„НОВАК“ добила још један плодоносан инструмент 
за афирмацију садашњих ђака али и за стварање 
историјског материјала за будуће ђаке и наставнике. 
Очекивања са којима је тв редакција започела 
пионирски подухват ђачке телевизије, у пракси су се 
за кратко време почела испуњавати. На радост ђака, 
наставника и пријатеља школе.

В.В.
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Због услова рада у време епидемије, принуђени 
смо да део наставе организујемо у виртуелном 
свету али на начин који би омогућио да сви ђаци 

истог одељења у реалном времену истовремено чују 
живу реч, и наставника, и својих другова, јер је то од 
непроцењиве важности за очување колективизма и 
духа школе. Помоћу веб преноса часова уживо деца 
се могу укључити у праћење али и учествовање у 
живом преносу часова (само путем четовања) који 
се по распореду држе у школи са другом групом ђака 
њиховог одељења тако што друга група ђака истог 
одељења, која је због противепидемиолошких мера 
заштите предвиђена да буде код куће, прати живи 
пренос часа на коме се налазе остали ђаци одељења. 
На тај начин цело одељење истовремено има 
прилику да прати излагање наставника (једна група 
од куће, а друга група на самом часу). Гледање живог 
преноса часа омогућено је само ђацима групе која 
по распореду тај час прати од куће и није омогућен 
накнадни преглед снимка часа.

Школа је прикупила пристанке родитеља или 
старатеља за укључење њихове деце у пренос. 
Ђацима је приступ преносу омогућен слањем 
посебног линка, на достављену мејл адресу, преко 
којег се ђаци улогују за гледање преноса. За пренос 
часа уживо користи се лајв стриминг помоћу 
одговарајуће веб камере. Линк за гледање преноса 
доставља се само ђацима групе која нема непосредан 
час, а другим лицима није дозвољено гледање или 
било какво коришћење преноса (онемогућено је да 
друга лица прате пренос). При снимању кадрира се 
табла и евентуално наставник који је повремено у 
кадру, а ђачки гласови и евентуално појављивање 
ђака у преносу су строго контролисани.

Пренос часова уживо надомешћује празан 
простор у времену ђака, настао због наставе на 
даљину. Живи пренос часа упућен је конкретним 
ђацима и представља прилагођавање наставе 
особеностима одељења. Веб пренос часа уживо је 
једини начин да цело одељење буде на окупу и да 
одељење као целина доживи стварне реакције и 
атмосферу часа у реалном времену и истовремено, 
а наставник добија прилику да се истовремно обраћа 
свим ђацима. 

В.В.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ

Обе групе ђака истог одељења другог ци-
клуса сваког другог дана, када су на онлај 
настави, уместо да код куће чаме могу 

да преко директног видео преноса прате 

шта се догађа у учионици.
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НОВА ОТКРИЋА О ИСТОРИЈИ
Радећи на монографији поводом једног века постојања одлучили смо 

да за овај број „НОВАКА“ испричамо неколико цртица из богате про-
шлости Основне школе „Старина Новак.“

ДАН ШКОЛЕ – Основна школа „Старина 
Новак“ основана је у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца 1922. године. У том периоду, између 
Првог и Другог светског рата, многи празници и 
јубилеји су се обелаежавали како је и доликује једној 
просветној и васпитној установи. Прослављени и 
обележавали су се следећи датуми: Дан уједињења 
(1. децембар), Дан Светог Саве, Дан католичког 
прелата Јосипа Јурја Штросмајера, а Видовдан као 
Дан народне просвећености... Полузванично као Дан 
школе од радника, родитеља и ученика обележавао 
се Ђурђевдан, мајски празник, велика слава код 
Срба и како доликује школи која носи име хајдучког 
харамбаше Старине Новака. То је легендарни датум 
епског „хајдучког састанка“ После Другог светског 
рата у социјалистичкој Југославији и Србији школа 
је са ученицима обележавала Дан републике (29. 
новембар), Дан младости (25. мај) и често Дан 
Армије (22. децембар). Новоформиран Школски 
одбор 1957. године је одлучио да се Дан школе 
обележава у последњој недељи маја. После 4 године 
у новој школској згради, одлучено је да се свечаност 
веже за датум 15. маја када су прекинуте борбе у 
Другом светском рату у Југославији („рат је трајао 
дуже седам дана“). Од тада, годинама школски Дан 
се прослављавао средином или током друге половине 
маја месеца. У поледњој деценији, свечаност са 

својим садржајима и активностима, претворила се 
у „Недељу школе“. Прошле календарске године, 
2020.  у миљеу пандемије, школа је два пута 
обележила свој дан. Крајем месеца маја и крајем 
месеца децембра. У прошлој години Школски одбор, 
директор и Наставничко веће одлучили су да наш 
посебни празник од следеће школске године буде 
крајем месеца децембра. Лепи дани маја остали 
су за нама највише због многобројних обавеза и 
активности завршног осмог разреда. Тим Музеја 
школе је предложио овај децембарски термин и он 
је прихваћен. Наиме, и једна и друга школска зграда, 
стара и нова, 1922. и 1961. завршене и усељење су 
крајем децембра, уочи Нове године!

РЕОН ШКОЛЕ – У ранијим временима и 
прописима веома је била битна одредба локалних 
или виших власти која подручја или  градске улице 
и квартови припадају појединој основној школи. 
Сведоци смо да у наше време ти прописи и дање 
постоје, али нипошто више нису значајни. Код 
многих и даље влада мишљење „најбоља је она 
школа која је најближа.“ Октобра месеца, 1927. 
године, обласни школски одбор града одредио је да 
у нашу школу долазе ученици из следећих улица: 
Старине Новака, Љубе Дидића, Мирочка, Видина 
(део данашње Љ. Дидића), Приморска, Бистричка, 
Владетина, Бољевачка, Иванковачка, Жупска, 
Ртањска, Топличка, Косте Гинића, Драшковића, 
Војводе Вука, Светог Николе, Албанска (Албанске 
споменице), Качаничка, Реонска, Браће Рибникар, 
Славујски Венац, Булбудерски поток (Димитрије 

Туцовића – Цвијићева), Дамлатинска од бројева 26 
и 51, Школска (Мајора Илића), Кнез Данилова од 
Старине Новака, Војводе Бране (мала), Краљице 
Марије (Ратарска-стари назив) од бројева 63 и 52 до 
127, Битољска (Светогорска – Илије Гарашанина) од 
бројева 93 и 76, Краља Александра од броја 75 до 
93, Гробљанска (Адмирала Пика, Рузвелтова, Мије 
Ковачевића), Капетан Гарашинова, Марјановићева, 
Неродимска, Рипањска, Тамишка и Беранска. 
Већина улица и данас постоје и већина има исти 
назив као у трећој деценији прошлог столећа и 
налазе се у општинама Палилула и Звездара.
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ОШ„СТАРИНА НОВАК“
НАЗИВ ШКОЛЕ – Од оснивања наша школа 

носи назив „Старина Новак“ Уврежено је мишљење 
да је добила име по истоименој улици. Улични 
број је добила у Дамлатимској, која се уливала код 
наше школе у Новакову улицу. Други сматрају да је 
добила име у патриотском заносу после победе у 
Великом рату, узимајући Старину Новака, као симбол 
борбе против угњетавања и слободе. У међуратној 
престоници нове Краљевине то је био јединствен 
случај. Школе су добијале имена по деловима града и 
квартовима. По томе многи су називали нашу школу 
и „Хаџипоповачка“, што је старим Палилулцима 
сигурно сметало. Хаџипопавац као крај Београда 
почињао је од краја падине испод школе. Двадесетих 
година прошлог века школским називима по 
личностима прикључују се оне које су су требале да 
обелаже владајућу династију Карађорђевић „Петра 
Ослободиоца“ и „Александра Ујединитеља“. После 
завођења диктатуре краља Александра, 1930. године 
у Београду је дошло до обимног преименовања улица 
нарочито по истакнутим личностима. Следеће, 1931. 
године на ред су дошле и основне школе. Из Архива 
Југославије доносимо документ Предлога Школског 
одбора града Београда за називе основних школа. На 
списку код наше школе и посвећеним краљевима оцу 
и сину пише: „да остане исти назив.“ Од тада званични 
назив је „Државна народна школа Старина Новак.“У 
неколико година после Другог светског рата званични 
назив је био „Основна школа број 7.“ Све школе у 
Београду биле су  тада означаване бројевима. Године 
1952. враћен је назив „Старина Новак.“ У складу за 
законским реформама школства, три године касније, 
названа је „Осмогодишња школа Старина Новак“, а 
1957. године успоставља се и данашњи назив „Основна 
школа Старина Новак.“ 

М.П.
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Идеја да се организује рад радија у нашој шко-
ли дошла је спонтано. Добра идеја, један до-
говор, неколико заинтересованих наставни-

ка и потребна подршка и добре сугестије директора 
школе. Набавили смо радио технику, формирали 
радијску секцију и убрзо почели емитовање про-
грама. Школски радио је од почетка замишљен као 
подршка настави и наставно средство. Наша намера 
је била да рад на радију помогне проширењу знања 

стечених кроз школски програм, помогне стицању 
специфичних знања и вештина у вези са емитовањем 
програма, помогне стицању одређених навика ус-
вајања новог а све кроз облик учења који можемо 
назвати информалним. Да, и дружење ученика ор-
ганизованих у групе сарадника на одређеним радио 
пројектима, за време и после наставе, је нешто што 
смо сматрали да је добро и  битно. И тако већ целих 
пет година!

Није довољно поседовати само примарну 
језичку писменост, тј. познавање читања и 
писања као основних вештина. Далеко ко-

рисније је постизање секундарне, односно, функ-
ционалне писмености. Функционална неписменост 
је ниво писмености који није пожељан. Познавање 
самог градива не значи много, ако ученици не знају 
то знање да примене. Самом применом, ученици ће 
лакше да схвате значај наученог, па ће самим тим 
бити мотивисанији и активнији. Наставници би тре-
бало да помогну ученицима да пронађу примену за 
научено и да усмере ученике да повезују ново гра-
диво са претходним или са искуствима које ученик 
већ поседује. Примењивањем знања, ученици ће се 
ослободити мисли да раде нешто узалудно што им 
више никада неће требати и тиме ће бити мотивиса-
нији. И креативност постаје нешто што је пожељно у 
нашем раду. Коначно смо  створили услове за конти-
нуирано учење и почели смо са ауторским емисија-
ма, онима  које ученици осмишљавају сами. Ученик 
који је самостално припремио биографију писца или 
песника за радијско емитовање већ је научио нешто 

о том аутору. Драмски комади шаљиви или озбиљни 
као ауторски текстови наших ђака, понека песмица 
или лепа рецитација сопствених стихова, прочитана 
бајка или басна са измењеним крајем, виц оригинал-
но испричан, је оно на чему смо посебно радили.

ПОЛА ДЕЦЕНИЈЕ ЈЕДИНОГ
Електронски медиј и медиј учења без прекида пола деценије има соп-
ствену радијску продукцију, оригинални радио који производи вести, 
ђачку забаву, спортске коментаре, али који су посетили велики број 
песника, званичника из образовања, познатих спортских звезда, па 

чак и градоначелник Београда.

Редовно емитовање програма је почело 
17.12.2015. године. 

Накнадно смо сазнали да је то дан 
рођења Лудвига Ван Бетовена

Нисам на радију да бих бежао са часова, или,
наши ученици су ствараоци нашег радио програма
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Наш радио је први школски радио који је 
самостално емитовао и емитује програм, 
има своју концепцијску или програмску 

шему, тајминг емитовања и наравно бројне сарад-
нике у школи,  како ученике тако и наставнике и 
стручне сараднике и сараднике ван школе и госте, 
познате личности, писце, песнике, спортисте.

Као што деца уче кроз игру тако и сарадници нашег ра-
дија уче радећи на њему. Вежбају и усавршавају чи-
тање, пишу и праве ауторске прилоге, креирају целе 

емисије, упознају елементе радијског  новинарства, постају 
спикери или водитељи. Посебна знања су стекли ученици 
који су били заинтересовани за посао компјутерске обраде 
радио прилога и емитовање програма.

В.С.

ЂАЧКОГ РАДИЈА У СРБИЈИ

Поносни на чињеницу да смо једи-
ни школски радио у Србији.

Научили смо моного

Програмски садржаји, све оно што 
емитујемо је или аутентично наше, 
наше стваралаштво,  или је преузе-

то  из јавних  аудио медија. Радио програм 
емитујемо сваког наставног дана по устаље-
ној шеми а имамо и специјалне блокове 
програма које емитујемо за битније датуме 
везане за школу (Свети Сава, Дан школе, 8. 
март, Дан жена). До сада смо снимили пре-
ко 20 ауторских радио серијала (Разговор са 
наставником,  Библијске поучне приче, Из 
школског дворишта, Од уторка до уторка, 
Две птице на једном камену, Тихо читање, 
Вицеви са Шајком, Изабрани састав...). Сни-
мили смо и стотине сати програма школ-
ских вести, ауторских текстова прича и 
поезије, музичких прилога. У креирању и 
раду нашег радија активно је учествовало 
више од седамдесет ученика.

Шта смо радили претходних 
пет година или

 мало лепе приче и мало ста-
тистике
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Свим одељенским старешинама упућен је за-
датак да ђаке позову да сниме кратке филмо-
ве којима ће се придружити прослави Дана 

школе. Рецитација, глума, певање, плес, музичка 
извођења, и шта год им креативно падне на памет. 
Како би и саме одељенске старешине осколио да за-
нос за овај задатак пренесу на ђаке, први филм за 
дигиталну приредбу снимио је директор школе лич-
но. На viber групи Наставничког већа, где је дирек-
тор најпре проследио свој пропагандни филм, није 
се крило одушевљење и лајкови су без устручавања 
пљуштали због овог филма. Тада је почела да стиже 
и киша дечијих остварења. 

Ранијих година, наша школа је неуморно трагала 
за датумом који би истински одражавао Дан школе 
„Старина Новак“. Откривено је да је Дан школе про-
слављан различитих датума али скоро увек у мају 
месецу. Како би се објединили сви ови мајски датуми 
одлучено је да се не обележава „Дан школе“ већ да 
се обележи, ни мање ни више, него „Недеља школе“. 
НОВАК је о „Недељама школе“ опширно извештавао 
у својих осам година постојања. Али, даља открића 
Музеја школе дошла су до чињеница да је почетак 
наставе, односно коначно усељење, и у стару згра-
ду школе у Далматинској улици, и у садашњу (сада 
више не баш „нову“) зграду, уследио у оба случаја у 
децембру, па је „Недеља школе“ премештена из маја 
у децембар. Школска 2020/21. година требало је да 
буде друга по реду са „Недељом школе“ у децембру. 
Авај! Корона је све пореметила па и школски ка-
лендар. Ванредно је, због опасности од опаке зара-
зе, зимски распуст ове године почео 18. децембра. 
Дакле, нашој „Недељи школе“ запало је да се нађе 

у сред зимског распуста! Ајде што неће бити дана 
када ђаци немају часове због Дана школе, а нема 
ђака коме није слатко да губи часове кад све друге 
школе раде, бар закључивање оцена је окончано. Али 
како ангажовати ђаке који су једва чекали да се на-
кон оцењивања и гужве, одвоје од школе и обавеза и 
распрше се на заслужени зимски распуст? 

Страховања наставника нису била оправдана. 
Филмчићи ђака свих разреда стизали су неуморно. 
Било је јасно да су ђаци, заправо, жељни школе, али 
оног лица школе које свима најтолије остаје у души 
међу успоменама. А школске прославе, Дан школе 
на првом месту, прави су догађаји на којима нико 
никада није добио укор или јединицу, и са којих се не 
бежи. ТВ редакција је имала пуне руке посла, а нај-
више наставник Бојан Сарић и учитељица Алексан-
дра Ераковић који су се прихватили посла монтаже 
и уобличавање дигиталне приредбе поводом 98 годи-
на наше школе. Када су окончали посао, створена је 
ДИГИТАЛНА ПРИРЕДБА ОБЕЛЕЖАВАЊА 98 ГОДИ-
НА ОШ“СТАРИНА НОВАК“. Свечано је постављена 
на сајт школе и брзо доживела неколико хиљада пре-
гледа. Још увек је могуће погледати је путем линка:

https://youtu.be/Zg1b-VlSCqM
В.В.

ДИГИТАЛНА ПРИРЕДБА ОБЕЛЕЖАВАЊА 
98 ГОДИНА ОШ“СТАРИНА НОВАК“

Сви су затечени у позицији у којој никада пре нико у школи није био, а приближа-
вао се Дан школе и требало га је обележити у време строге забране окупљања у 

школи. Како ипак бити заједно и још, при томе, немати маску?!
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Ђаци возили аутиће кроз означене  
раскрснице

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У 
САОБРАЋАЈУ

Почетком октобра у ОШ „Старина Новак„ у свим 
одељењима другог разреда, реализован је проје-
кат „Пажљивкова смотра“. Ову традиционалну 

акцију, ове године прилагођене постојећој ситуацији, 
организовали су Агенција за безбедност саобраћаја у 
сарадњи са локалном самоуправом. Пројекат је так-
мичарског карактера, односно, представља општинско 
такмичење у познавању саобраћаја. У складу са тим, 
свих пет одељења другака су у току једног часа решава-
ли тест. Све је спроведено у циљу да се провери колико 
деца заиста познају правила понашања у саобраћају и 
истих се придржавају. Школи је уручена Диплома за 
учешће на овом такмичењу, а ђаци другаци су, за труд, 
као награду добили и две кожне лопте.

Дана 27.10. у школском дворишту ОШ „Старина 
Новак“ организован је саобраћајни полигон за 
децу првог, другог и трећег разреда. Ученици 

су по одељењима, у трајању од једног часа излази-
ла у школско двориште на праву правцату вожњу, 
иако помоћу педала, по саобраћајном полигону са 
обележеном раскрсницом на којој су светлели мали 
семафори. Уз помоћ демонстрације и на занимљив 
начин, поновили су основна правила понашања у са-
обраћају. Као награду за успешно обављен полигон 
ученици су добили возачку дозволу за вожњу на сао-
браћајном полигону као додатну мотивацију за децу 
да све што су поновили о правилима безбедности у 
саобраћају, наставе да примењују у свом свакоднев-
ном животу.

М.М.

СЕМАФОРИ У 
ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ



МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У 
ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

ОШ Старина Новак већ шесту годину, у склопу 
пројекта дојезичне наставе, остварује сарадњу 
са холандском школом ,,Sint- Janscollege‘‘ из 

Хунсбрука (Hoensbroek). До сада је та сарадња била 
реализована у две недеље размене током једне школ-
ске године. У једној недељи, која је најчешће била 
током октобра, холандски ђаци би били гости код 
наших ученика, док би у другој недељи, најчешће 
током маја, наши ђаци узвратили посету. Током 
ових дружења ученици су говорили на енглеском 
језику, вежбали комуникацију али и кроз сарадњу се 
упознавали са културом и обичајима својих иностра-
них другара.

Међутим, у условима проглашене светске пан-
демије међународне посете нису могуће, те ће ове 
године сарадња бити реализована коришћењем ди-
гиталних тенологија. Како је жеља да се дружење на-
стави а нове генерације међусобно упознају у свим 
оним областима које су до сада спознавали, српска 
и холандска школа су се договриле да се реализују 
пројекти и директне комуникације путем дигитал-
них апликација. Ученци ће, као што је то био случај 
и до сада, имати свог „другара“. Како су их до сада 

звали „мог Холанђанина“ са којим ће успоставити 
директну комуникацију. Осим тога, у склопу сарадње 
реализоваће се пројекти на којима ће радити учени-
ци а покриваће различите теме. Током рада ученици 
ће разменити сазнања и упознаће се са културом и 
обичајима својих иностраниг другара.

М.М.
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ОШ“Старина Новак“ је једина основна школа у Србији која од 2006. године непреки-
дно реализује двојезичну енглеско-српску наставу. Једина је школа која своје ђаке води 

на усавршавање енглеског језика у иностранство. Осмисливши оригинални начин 
рада, пројекат, наша школа је кроз шест година успешне непрекидане практичне 

сарадње са холандском школом, без помоћи икаквих владиних или невладиних фондо-
ва, без пара приступних фондова ЕУ, показала да је обична основна школа способна 

да сама трајно унапређује наставу чак и на међународном плану. На жалост, уважа-
вање и подршка за овакаве подвиге нашој школи долазе искључиво од холандске стра-

не, а од наше стижу само нове бирократске и финансијске препреке и оптерећења.



НОВИ МУРАЛ 
ШКОЛЕ СТАРИНА 

НОВАК

КАДАР СТИЋИ И 
УТЕЋИ, И НА СВАКИ 

ПИСМЕНИ ИЗАЋИ

Академски руски фрескописац и муралиста који 
тренутно борави у Београду као студент Богослов-
ског факултета Српске православне цркве, Андреј 

Колосов, осликао је 9. и 10. јула 2020. мурал на великој 
унутрашњој површини зида између првог и другог спрата. 
Мурал је замишљен још пре короне као поучан за ђаке али 
се испоставило да је, у јеку епидемије, постао изузетно акту-
елан. Невидљиви непријатељ, какав је КОРОНА, захтева не 
само дисциплину него и мудрост како би се однела победа и 
сачувало од опасности коју носи ова опака болест. Не веруј 
свему што видиш голим оком него користи и памет! – по-
рука је интригантног мурала који чека наше ђаке у пред-
стојећој школској години. Ако нисте разумели поруку мура-
ла, покушајте да пребројите колико гредица на муралу има 
када се броје са десне стране, а колико их има када се броје 
са леве стране. Сами закључите да ли се опажање голог ока 
подудара са опажањем здравог разума.

В.В.

Сока пију Милош и Алекса,
код дворишта школског великога, 
славне школе „Старине Новака“.

А кад су се сока понапили,
друг Алекса стаде беседити:

„Побратиме Младина Милоше,
Кажи право, тако био здраво!

Зашто пређе на онлајн наставу?
Да не видиш свог друга старога,

већ твитујеш и на вибер пишеш?“
Вели њему Младина Милоше:
„О, мој друже Алекса Велики!

Кад ме питаш, право да ти кажем:
Јест ми било за невољу љуту,

кад наиђе ковида вирусу,
све нас тада у куће вратише,
да баш нико изаћ не могаше,
на улицу, ни у продавницу,

нити у парк, ни у славну школу.
Сам сам био, сам сам самовао,

од Младенаца па до Марковдана
у собици, у својој тамници,
бела дана ја видео нисам. 

И ја радих домаће задатке,
и есеје и разне контролне.

Ја не видех ни друга ни брата
и самовах три месеца дана.

Када први талас једва прође,
дружба и ја опет заиграсмо,

у дворишту школском великоме, 
славне школе „Старина Новака“.

Када јесен и Крстовдан прође,
други талас короне започе,
па затвори села и градове,

и све људе замаскира редом,
да брат брата познати не може.
Ту сам, брате, храбро се борио,

Своју школу радо походио.
Опет тада закон нови дође

да се не сме у школицу ићи.
Ево, има пуних месец дана, 

сам се вртим у собици својој.
А кадар сам стићи и утећи,
и на сваки писмени изаћи,

не бојим се никог до короне!“ 

Милош Поповић VII2
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Десетерцем против короне. Савре-
мени хајдук Милош Поповић VII2, 

славне школе „Старина Новак“, поје 
о хајдуковању против короне.

У време када се сви бране од невидљиве 
КОРОНЕ, наша школа се брани врло ви-

дљивим муралом



ЂАЦИ 2/1 ДОЧЕКАЛИ 
ЈЕСЕН

ДРУГАРСТВО НА ДЕЛУ
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Протекле недеље су ученици IV1 
дошли на идеју, да својим одсут-
ним другарицама дају подршку 

за брзо оздрављење. Прво су предложи-
ли да направе и напишу честитке. Онда 
су једнодушно одлучили да прикупе и 
новац. На Часу одељењског старешине 
су остварили договор. Позвана је мајка 
једне од девојчица, које су заправо 
рођаке. Она је преузела честитке и но-
вац. Била је пријатно изненађена. Сви 
су се осећали лепо. Тако су на делу по-
казали другарство.

Љ.М.

Јесен је званично стигла. Њена обележја се могу 
видети на сваком кораку: лишће, кестенови, 
жиреви, суве гранчице. Ученици 2/1 су у знак 

добродошлице себи направили играчку од дарова 
природе и закључили да се сваки плод може иско-
ристити за креативност и забаву.

А.З.



ПИСМЕНИ ИЗ СРПСКОГ У ВРЕМЕ КОРОНЕ

МОЈА НАЈБОЉА ДРУГАРИЦА ПРВА ЉУБАВ

Навикли смо да писмени задаци не изазивају одушевљење ђака, а понекада се смишљају 
домишљати разлози да се ова обавеза избегне. У време короне изгледа да се то 

променило.

Због примене противепидемиолошких мера сва одељења старијих разре-
да подељена су на по две групе које сваког другог дана на смену долазе 
у школу. Док су једни у школи, други седе код куће и уче онлајн или 

гледају веб пренос часова уживо. Не срећу се никада! Али, оно што се са 
строхопоштовањем ишчекује донело је окупљање целог одељења. Писмени! 
Да би се писмени радио на равне части свима, не само у исто време него и на 
истом месту, Наставничко веће је донело одлуку да се за потребе писмених 
и контролних задатака уреди простран ходник на првом спрату и претвори у 
огромну салу у којој ће моћи да се саберу ђаци целог одељења а да се испуне 
и најстроже протиепидемиолошке мере. Настала је прилика да се сви сакупе 
као цело одељење, на правом правцатом часу, макар то био и писмени. Бар за 
писмени да се окупе и осете да су одељење кад не могу ни на једном другом 
часу или, камо лепе среће, на ексурзији и излету са разредном! Иако ђаци, 
наравно, не откривају нити признају – писмени су им, у доба короне, на чу-
дан начин постали изазовни и скоро мили. На једном од писмених задатака 
из српског у другом полугодишту код наставнице Драгане мр Лончаревић 
настала су два рада која овом приликом приказујемо као пример колико су 
нам ђаци инспирисани на писменом којим пркосе корони.

Приљатељства су ретка и драгоцена, зато их 
треба чувати, ценити и неговати.

 Ја имам пуно другoвa, али само једно право 
пријатељство. Веома сам захвална што имам так-
ву особу за пријатељицу.

Моја најбоља другарица има прелепу сјајну косу 
боје чоколаде. Она је најлепша особа коју познајем. 
Не треба јој шминка. Још је лепша изнутра. Вео-
ма ми је драга. Са њом увек могу да причам. Чак и 
када ћутимо, није непријатно. Имамо тајна имена 
за људе који нас окружују. Знам је боље него себе. 
На основу њених порука, могу да осетим да нешто 
није у реду. Када сам нерасположена, увек ме усрећи. 
Стално се смејемо. Увек једна другој помажемо у 
вези са школом. Зна све моје тајне, и ја њене. Са 
њом никада није досадно. Волимо дуге шетње, воли-
мо да сликамо занимљиве облаке, да пробамо нове 
ствари. У нечему се и разликујемо, али ја волим ту 
различитост.

Сутра, када упишемо средње школе или када 
одрастемо, вероватно ћемо се одвојити, али ја 
верујем да је наше пријатељство истинско и да 
ћемо упркос тој удаљености, наставити да се дру-
жимо. Мислим да ће то бити изазов који ћемо по-
бедити и постати још ближе.

Човек који има њу као пријатељицу, богат је. 
Нека наше пријатељство настави да цвета.

Анђела Муловић VII 1

Љубав испуњава, помаже, улепшава. Она инспирише 
и она је та због које весели устанемо из постеље. Али, 
она прва љубав, она је посебна, права и вечна. 

Прва права љубав може бити испуњена речима, за-
грљајима, али и сузама. Но, некада само један сусрет, 
четири ока може да промени све. Такве обично и бивају 
прве љубави. 

Моја прва љубав била је врло лепа. Била је искре-
на, слатка и тиха. Десила се једног лета на Златибо-
ру, у подножју једног брежуљка, у хладовини златног 
бора. Наш први поглед био је некако непоновљив, вечан. 
Осећала сам се као никада у животу. Стајали смо једно 
пред другим, ћутали, размишљали.

Неколико дана касније, потпуно случајно, на истом 
месту, испод истог дрвета, срели смо се, и схватили 
да смо једно за друго, да желимо исто и да ћемо имати 
исто. 

Ишли смо, тако, шетали, смејали се, уживали. Гле-
дали смо у језеру лабудове који свакога дана посматрају, 
дочекују и испраћају неке лепе и дуге љубави. 

Ти дани се памте до краја живота. Они се причају 
унуцима и они нам улепшавају све ружне, страшне или 
тужне тренутке.

Моја прва љубав завршила се на оној истој клупи, 
поред  језеру, у подножју једног брежуљка, у хладовини 
златног бора. Ту смо се поздравили. Заувек.

Матеа Јовановић VII 1
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Занимљивости 
о школи 
прикупио и 
записао  
Влада Вучинић

У школском дворишту наше школе девојчице, као некада њи-
хове маме и баке, прескачу ластиш. Ко би рекао да ће ова 
стара игра побудити природну дечију потребу за скакањем, 

игром и покретом, у толикој мери да су, чак, мобилни телефони 
скрајнути и потиснути у други план. Дивна је и окрепљујућа сли-
ка девојчица које прескачу ластиш са великом вештином, нијед-
на не бунари по мобилном, усамњена и отуђена, већ се стапа у 
заједничку игру. На фотографијама које су, без ичијег позирања 
или намештања, снимњене у школском дворишту ОШ“Старина 
Новак“ јасно се може препознати жар са којим девојчице прес-
качу ластиш. И док призор измамљује посматрачима осмехе на 
лица, потврђује се древна истина да су сва деца иста у коме год 
времену да су се родила.

ЛАСТИШ СЕ ИПАК 
ПРЕСКАЧЕ

Две тајне ОШ“Старина Новак“ одавно копкају све 
у школи који се баве њеном историјом. Посебно 
је глад за откривањем ових тајни појачана сада, 

када се уочи великог јубилеја, 100 година постојања 
школе „Старина Новак“, увелико пише монографија 
и сакупља грађа из њене историје. Просветни радници 
ОШ“Старина Новак“ нису пропуштали ниједну при-
лику да са поносом истакну чињеницу да школа од 
оснивања 1922. није мењала име „Старина Новак“. Уз 
дужно поштовање према поносу свих у школи, мора се 
признати да је школа у веома кратком периоду одмах 
после Другог светског рата и доласка комуниста на 
власт, изгубила своје садашње име да би, скоро мис-
териозно, била названа „Школа број 7“. Ако ова чиње-
ница мало помућује понос због имена које школа носи 
100 година, ипак се итекако има разлога бити поносан 
што се десило чудо да се, у време бешњења социјалис-
тичке револуције, ликвидација без суђења, национа-
лизација, прогона на Голи Оток, школи ипак вратило 
име. Можда су неке тајне обавештајне службе уме-
шале своје прсте, рецимо британска која је име „Број 
7“ можда, протумачила као отимање тек замишљене 
британске иконе тајног агента 007? Да Старина Но-
вак постане 007? Одговора нема, и ето шта копка све 
пријатеље школе „Старина Новак“ – ко је издејство-
вао, модерно речено лобирао, да се школи врати назив 
„Старина Новак“. Мистерија постаје још иритантнија 
ако се подсетимо да ниједна основна школа којој су 
комунисти променили назив није успела да врати ста-
ри назив, само наша!

Још једна мистерија школе „Старина Новак“ поја-
вила се када се приступило трагању за најстаријим 
Даном школе. Архива школе је разнета у ратовима, 
револуцијама и небризи, одсуству органа или устано-
ве који се системски бави историјом школе. Чак ни 
државни архиви нису били издашнији за потребе ут-
врђивања истинског „Дана школе“. Једна чињеница је, 
ипак, пала у очи. Школа „Старина Новак“ званично 
се у прву школску зграду са адресом у Далматинској 
улици, уселила у децембру месецу. Такође, у децем-
бру је званично усељена и у нову зграду где је и да-
нас. Дакле децембар повезује и стару и нову историју 
школе. Изгледало је сасвим оправдано, у духу поми-
рења и сабирања новог и старог, да се „Дан школе“ 

КАД ЈЕ СТАРИНА 
НОВАК БИО  007
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прогласи у децембру. С обзиром да датум није могао 
бити усаглашен одлучено је да се уместо „Дана шко-
ле“ слави „Недеља школе“. Али, питање обележавања 
годишњица школе не да се није окончало и решило 
него се тек отворило као тунел коме се не назире крај. 
У интезивном прикупљању грађе за монографију шко-
ле поводом стогодишњице постојања, наставник Ми-
лош Пекић дошао је до податка да је школа „Старина 
Новак“ у време краљевине Југославије била једна од 
ретких школа која је имала свој „Дан школе“ и да је 
он био смештен о Ђурђевдан. Авај, па који датум нај-
више пристаје најславнијем хајдучком харамбаши ако 
не хајдучки састанак, Ђурђевдан?! Јасно је постало и 
зашто Ђурђевдан, као честа српска Крсна Слава, није 
могао да у време комунизма остане „Дан школе“. Ко-
мунистичке школе су морале бити атеистичке и свака 
веза са православљем није се могла толерисати. Али, 
опет  се појављује тајанствена невидљива сила која, 
као у случају враћања имена школи, скреће бес со-
цијалистичке револуције и „Дан школе“ само мало 
помера са Ђурђевдана на комунистички празник Дан 
победе 15. маја. Дакле, уместо Светог Ратника Ђорђија 
- Дан победе. Уместо 6. маја – 15. мај. Да ли је опет на 
делу био тајанствени 007?

Корона прети и режи али се ластиш 
прескаче и под маскама.



559

Колико је Сведочанстава и ђачких књижица, похвал-
ница и диплома печатирано и оверено школским 
печатима и штамбиљима, сигурно се никада неће 

утврдити. Иако школа „Старина Новак“ скоро сто година 
није мењала име, печате ипак јесте. Свака нова држава и 
сваки нови режим додавао је на име „Старина Новак“ по 
нешто што је свим званичницима било важније од при-
марног имена школе, па су се и печати мењали хранећи 
бирократију разних држава и режима иако је школа била 
једна те иста. 

Чудно је али, на жалост, истинито да ниједан документ 
из времена почетка рада школе, када се она звала исто-
ветно као и данас, „Основана Школа Старина Новак“, са 
најранијим, првим печатом није сачуван. Сачуван је само 
штамбиљ, заводни печат, на коме се види да је у употре-
би била ћирилица. Не напунивши  ни деценију живота, 
основном имену школе је већ учињена мала измена па 
је име „Основна Школа Старина Новак“ замењено новим 
пуним именом „Државна Народна Школа Старина Но-
вак“. Наравно, урађен је и нов печат који је, овога пута, 
садржао пун назив школе исписан и ћирилицом и латини-
цом. Са овим називом и овим печатом школа је дочекала 
и преживела Други светски рат.

СВИ ПЕЧАТИ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК“

После рата, нова држава и нова власт ниси дуго чека-
ли да „Државној Основној Школи Старина Новак“ надену 
ново име. Маштовито су је назвали „Основна Школа број 
7“.  Нови печат је опет био округао али, иако је у средини 
био нови државни грб републике уместо грба монархије, 
назив школе, али и нове државе, били су исписани само 
ћирилицом. Овај печат, заједно са маштовитим именом, 
потрајао је најкраће у стогодишњој историји наше школе. 
Већ 1952. године, школи је враћен њен прави назив „Ста-
рина Новак“, па јој је пун назив гласио „Осмогодишња 
школа Старина Новак“. Печат из овог периода није са-
чуван јер је бирократија, увек гладна реформи, поново 
мало изменила пун назив школе, иако се школа као ни 
предходних пута раније, није променила ама баш ништа 
задржавши, хвала Богу, бар свој истински назив „Старина 
Новак“. Пун назив који је добила те 1957. године, а који 
носи до данас, док се нека нова реформа не дотакне по-
новне допуне и измене имена школе симулирајући да се 
нешто важно дешава – гласио је Основна школа „Старина 
Новак“. Наравно, поново је морао да се изради нови печат 
школе. Нови печат имао је три реда натписа око грба Со-
цијалистиче Републике Србије, а само је трећи, најкраћи 
ред садржао име школе док су два реда служила за исти-
цање да је Србија Социјалистичка и да је Република. 

Иако се назив школе није надаље мењао, печати јесу! 
Променила се држава неколико пута иако школа није 
мрднула са места па је био ред да се макар печат школе 
промени. Стигли смо до печата које школа данас користи. 
Има их три. Разликују се по величини. Најмањи је величи-
не малог нокта и служи само за оверу учињених грешака 
у документима. Средњи чак нема ни грб већ монотони 
назив школе који кружно клизи по ободу печата. Највећи 
печат у центру садржи грб, пун назив школе и, по први 
пут, назив државе у којој је школа. Јер, ниједан печат до 
днашњег дана није садржао име државе у којој је школа, 
ниједан нема ни помена да је икада постојала ни стара, 
ни нова, ни скраћена Југославија. Надајмо се да је конач-
но дошло време када се ни печати ни држава више неће 
мењати, а да ће се по печату знати не само која је школа 
него и која је држава.
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О ЦИЉЕВИМА ВАСПИТАЊА

Роберт Сајдер (1855-1933), швајцарски 
педагог, доцент Универзитета у Цириху, 
за савремену јавност је скоро потпуно 

заборављен и њиме се данас баве само најужи 
стручни кругови. У своје време, Сајдел је био 
светски значај научник чији ставови се нису 
могли игнорисати, а чија дела су превођена и 
код нас. Негде у време када је ОСНОВНА НА-
РОДНА ШКОЛА „СТАРИНА НОВАК“ почела 
да ради, преведена је и објављена Сајделова 
невелика књижица на 32 стране у „Београду 
– Борчи“ (како јасно стоји на задњој корици 
књижице), где се као уредник потписао Милош 
Б. Јанковић, учитељ. Књижица је објављена у 
оквиру библотеке „БУДУЋНОСТ“, као свеска 
19. под насловом „Циљ васпитања с гледишта 
социјалне педагогике“ (данас кажемо „педа-
гогије“).

Ако бисмо прочистили језичке архаизме (је-
дан је већ наведен - „педагогика“), Сајделова 
разматрања, стара чак један век, делују свежије 
и подстицајније за просветарска размишљања 
данас од многих јалових теоретисања бројних 
данашњих владиних и невладиних организа-
ција које штанцују огромну количину радова, 
које називају „пројекти“ или евентуално „ради-
онице“, а за које добијају дебеле новце, или из 
државног буџета, или из приступних и других 
иностраних фондова. То је сасвим довољан раз-
лог да се Робер Сајдел нађе у „Просветарским 
недоумицама“ овог броја НОВАК-а. 

Сајдел полази од разматрања самог разлога 
васпитања и наводи:

„Човек као јединка не може постићи своју 
сврху, он то може само као члан народне зајед-
нице; човек, одвојен од људи, не може развити 
своје богате природне дарове, а нарочито своје 
духовне и моралне наклоности већ то може 
само у друштвеном животу; човек се не може 
васпитавати и образовати ван друштва, него 
само у друштву и са друштвом; човеку је ван 
друштва непотребно свако васпитање већ му је 

Да ли циљеве васпитања одређују педагози, наставници и васпитачи или они 
зависе од државног уређења? Да ли је ова недоумица иста каква је била пре 100 
година? Шта је о циљевима васпитања у свом невеликом делу „Циљ васпитања 
с гледишта социјалне педагогике“ говорио пре 100 година швајцарски педагог Ро-

берт Сајдел?

потребно само у друштву; стога за човека ван 
друштва не треба постављати никакав циљ вас-
питања.

Пошто је човек по својој природи друштве-
но биће, то је грех према његовом унутрашњем 
бићу васпитавати га за себе; пошто се човек 
образује и васпитава у друштву, то је потреб-
но да се васпитава и за друштво; пошто човек 
може постићи задовољење својих потреба, своју 
срећу и свој најбољи и највиши развитак само 
у друштву и са друштвом, то он треба да се об-
разује у друштву и за друштво.

Све знање и умење, све способности и врли-
не човека немају никакве вредности за себе; те 
особине имају тек онда вредност, када се ставе 
у службу друштва.“

Сајдел је сасвим јасан када указује на про-
мењивост васпитних циљева кроз историју:

„Ако пратимо васпитни циљ у историји пе-
дагогике, видећемо да је он промењив. А зашто 
је промењив? Зато што њега одређује облик 
друштва, и што је сам облик друштва промењив. 
Као што се мења облик друштва, тако се мења и 
циљ васпитања. Промењивост циља васпитања 
у историји може се схватити само помоћу про-
мењивости облика друштва. Ове чињенице јасно 
показују, да нам промене васпитања и наставе 
остају нејасне, бесмислене и неразумњиве, док 
се не упознају и разумеју промене друштва.“

Сајдел о циљевима васпитања храбро прого-
вара из позиције свог времена, које је сада век 
за нама:

„Какав циљ васпитања треба да истакнемо 
ми, људи 20. столећа, чланови једне демократ-
ске државе, који верујемо у будућност и будућу 
државу? Ми наставници и васпитачи треба да 
верујемо у могућност оплемењивања човечан-
ства, у могућност лепше и боље будућности, 
иначе нисмо прави васпитачи и наставници.“
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Сајдел се осврће на практичне одлуке које 

се односе на организовање рада школа, и дичи 
се одлукама „циришког учитељства“ у чему се 
може видети колика је била стручна слобода он-
дашњих учитеља:

„Циришко учитељство је 1868. г. захтева-
ло проширење јединствене народне школе до 
15. године са секундарном школом, а 1885. г. 
школски синод у Анделфингу донео је одлуку 
о обавезности секундарне школе. Тада је наш 
уважени колега Густав Егли, доцније наставник 
методике на универзитету, одржао у синоду од-
лично предавање и допринео овој славној, со-
цијал-педагошкој одлуци. 

Јединствена народна школа до 15. год. дечјег 
живота је леп циљ народног образовања, који 
служи на част и славу циришког учитељства. Ми 
ћемо се непоколебљиво држати тога циља, јер је 
он педагошки добар, а социјално потребан.

Јединствена народна школа треба да служи 
животу, а не сме да буде установљена ради пот-
ребе оних пет од сто ђака, који хоће на средње 
школе. Средње школе треба да се управљају 
према народној школи. Оне се морају тако уре-
дити, да буде отворен пут за ђаке народних шко-
ла. Ми нећемо да се деца у народној школи дре-
сирају у извесним предметима, нити пак да се 
обучавају у занатској и стручној једностраности. 
Општечовечански циљ образовања наших вели-
ких педагошких пионера забрањује нам такво 
образовање омладине, а то је супротно и нашој 
демократији.“

О циљу васпитања Сајдел изводи уопштен, 
теориски закључак:

„Потребан нам је циљ образовања, који ће ле-
пим речима и великим појмовима о врлини и 
савршенству дати истинит и жив, земаљски до-
стижан и човечански могућан, одређен и јасан 
садржај. Потребан нам је један циљ васпитања 
коме неће недостајати друштвено користан 
и привредно потребан ручни рад, техничка и 
уметничка радна способност и стручна марљи-
вост, јер су то основи врлине човека као члана 
демократске заједнице, која се заснива на раду.“

За постизање теориских начелима циља 
васпитања, која је поставио, Сајдел предлаже 
конкретно решење:

„За друштво је највиши интерес, да се што 
је могуће више развијају и образују све добре 
наклоности и силе људи, који сачињавају то 
друштво, јер су друштву слободних и једнаких 
потребни потпуно развијени и свесрдно обра-
зовани чланови. Од свестраног, хармонијског 
васпитања и образовања чланова једног народа 
зависи његова снага и радна способност на тех-
ничкој, уметничкој, привредној, духовној и мо-
ралној области, а од социјалних и политичких 
врлина грађана и грађанки зависи снага једне 
државе у њеном самоодржању и борби за опс-
танак.

Стога прави васпитач човека неће бити обо-
жавалац једностраног уметничког васпитања; 
он неће бити ни обожавалац једностраног об-
разовања разума, него ће прави васпитач човека 
бити апостол хармонијског образовања.“

Ако се сетимо још једног Швајцарца који је 
био савремник Роберта Сајдела, великог прија-
теља и познаваоца Српства, др Арчибалда Рајса, 
и упитамо се колико су Срби чувеног Рајса пос-
лушали, лакше ћемо разумети и самог Роберта 
Сајдела, а такође и савремени тренутак српске 
просвете.

В.В.
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