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директор школе

Читава школска 2020/21. година протекла 
је под теретом примене против епидемио
лош ких мера. Одељења првог разреда, због 
превентивне поделе на по две групе, нису 
провела ниједан школски час као цело 
одељење. Због тога се може рећи да су ове 
групе у пракси функционисале као засебна 
мала одељења јер се ђаци из различитих 
група нису сретали нити су се упознали. 
Нико не може предвидети какве последице 
ће овакав начин рада произвести и зато је 
неопходно са појачаном пажњом пратити 
будуће другаке.

Матуранти претходне генерације постигли су најбољи резултат на Заврш-
ном испиту од свих школа у Србији. Овогодишњи матуранти нису заостали 
са добрим резултатом на Завршном испиту и, у тренутку када закључујемо 
овај број НОВАК-а, поуздано располажемо податком да су постигли највише 
бодова на Завршном испиту међу свим школама у Београду. Охрабрујуће је 
што постоји одлична корелација успеха у току осам година школе са успе-
хом на Завршном испиту. Проблеме, који су настали због распада дигитал-
ног система предвиђеног да омогући увид у урађене тестове и створи услове 
за евентуалне приговоре, школа је успела да компензује и умањи оправдану 
појачану нервозу родитеља и ђака. Сваком родитељу омогућен је увид у 
тест његовог детета и пре него што је, исувише касно, прорадио дигитални 
систем ресорног министарства.

Објављивањем пете књиге једине свеопште антологије народних песама 
о Старини Новаку наша школа је дошла на корак до остварења о коме је 
сањала – обележавање стогодишњице школе објављивањем шестотомне 
антологије народних песама о Старини Новаку под јединственим називом 
„Новакова руковет“. Иако српска јавност, оптерећена ријалити интрига-
ма, родном равноправношћу, квалитетима хируршких естестких захвата и 
усавршавању уградње силикона и ботокса, људским, животињским, дечијим 
правима и правима мањинских група, модним трендовима хране и одеће 
за кућне љубимце – није уопште реаговала на рађање антологије народних 
песама о Старини Новаку, прве након 420 година од његове смрти, у школи 
смо свесни да је објављивање шестотомне антологије од историјског непро-
лазног значаја који ће прерасти и нашу школу и наше време.

Након седам година искуства у организовању Саветовања просветних радни
ка, у којима је реализовано 15 стручних скупова са изложених 116 стручних 
предавања публикованих у четири Зборника радова и укупно 676 учесника 
саветовања – стигло је званично признање овом облику рада наше школе у 
виду акредитације нашег саветовања као стручног скупа од стране надлеж-
ног завода министарства просвете. На тај начин наша школа је званично 
стала у ред установа којима је призната оспособљеност да спроводе стручно 
усавршавање просветара.

Дужи низ година уназад, наша школа гаји 
културу доживљаја уличног зидног сликар-
ства – мурала. У том духу настао је мурал у 
великом школском дворишту који демон-
стрира калиграфско писање ћирилице. У 
мору латиничних и страних натписа наших 
фирми и радњи, који се могу видети на све 
стране по Београду, наш мурал ћирилич-
не калиграфије делује као место побуне и 
отпора потискивању и затирању ћирилице. 
Мурал је рад руског академског сликара и 
фрескописца Андреја Колосова.
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ДЕСЕТА ГОДИНА НОВАК–а

Наша школа дуго није имала свој лист. Последњи пут школа је имала свој часопис у пе рио ду од 1957. 
до 1962. године који се звао „Наша радост“. НОВАК је о њему писао о њему у свом броју 14. Тек 
да ле ке 2011. године сазрела је одлука да се роди лист Основне школе „Старина Новак“ и настави 

да расте са генерације на ге не ра ци ју. Материјал за млади лист је припремљен и његово коначно издање 
зва нич но се по ја ви ло у децембру 2011. године, као новогодишњи број. Називу младог листа кумовао је нас-
тав  ник Милош Пекић и предложио име „НОВАК“, по угледу на најпознатији дечији лист „НЕВЕН“ чика 
Јове Змаја. Први и други број објављени су у електронском издању, а од трећег броја „НОВАК“ се штампа 
у пуном колору усталивши се на по два броја го диш ње, за свако минуло полугодиште по један. „НОВАК“ 
је растао и успео да као „НОВАК ДОДАТАК“ објави чак седам књига и четири зборника стручних радова. У 
част де се то го диш њи це постојања неуморног листа „НОВАК“ ексклузивно доносимо прву штам пу страна, 
до ду ше умањених, првог броја „НОВАКА“ из 2011. године. 

В.В.
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Драги читаоци, 
 

Надамо се да ћете уживати у специјалном новогодишњем издању школског 
часописа. Трудили смо се да ово издање не буде оптерећено дугим текстовима и тешким 
темама. Погледајте шта су ваши креативни наставници и ученици радили у протеклих пар 
месеци. У уводној речи желимо да поздравимо наше најмлађе и најстарије ученике. 
Наиме, и ове године смо дочекали ново јато првака. Но, то истовремено значи да ћемо ове 
година морати да махнемо нашим осмацима, који су већ стасали за неке нове школе и 
приче. У духу овог часописа, решили смо да и једне и друге поздравимо песмом. Као што 
видите из приложеног, свако време има своју песму и своје посебне чари. Не треба 
туговати у тренуцима када за нас почињу да важе неки нови стихови. Све смо то ми и све је 
то живот. Песма по песма и постаћемо велики људи.

ПИСАЊЕ СЛОВА 
 
Писање се брзо учи, 
писати зна рука свака 
била лева или десна, 
слова пише за првака. 
 
А слова су бистра, течна, 
попут воде што се пије. 
Вук их створи да су вечна, 
с њима главе писменије. 
 
К'о у свакој доброј кући 
где постоји какав ред, 
о словима треба рећи 
да имају редослед. 
 
Редоследу име дали, 
то верујем да сте знали. 
У АЗБУЦИ она стоје  
и тридесет места броје. 
  Т. Ђулинац 
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Уживајте у читању, 
Марко Ђорђевић
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Уживајте у читању,  

Марко Ђорђевић 
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ПРВИ ТАНГО 
 
Девојчице, 
ви које сте вечерас последњи пут успавале своје лутке и дошле на ову игранку, 
са очима пуним неке трепераве среће, 
плавим и великим као највећи, најплављи цвет, 
ви, са осмехом топлијим од месечине на пропланку, 
ви, заљубљене у прву локну на свом челу 
и заљубљене у цео свет, 
и сви дечаци, 
ви који сте вечерас први пут уљем зализали косу, 
па вам се одједном чини да сте озбиљни 
и слични одраслим људима, 
ви са кликерима у џепу и пегама на носу, 
ви, што се правите трако, много важни, 
а срце вам као миш дрхти у грудима, 
хајде, 
почнимо овај први танго у животу! 
Играјмо!  
Није страшно! 
Два лево - један десно! 
Ево бројимо сви  у глас! 
Збогом, оловни војници! 
Збогом, детињство са кикама и плавом машном! 
Збогом, све оно што је било јуче! 
Добро нам дошло све ово што је испре нас! 
Није ово час хемије ни математике. 
Зато: умирите се за тренутак. 
Тихо за оне пред којима се вечерас 
отвара младост широка. 
Уместо лутака, 
пред сваком девојчицом клања се по један живи, 
пегави лутак. 
Уместо кликера, 
у срце сваког дечака котрљају се два топла 
и насмејана ока. 
    М. Антић 
  

Петаци о првој симпатији:
На часу сам стално мислио на њу и уопште нисам слушао шта учитељица прича. Једном 
смо причали и сав сам био поруменео и све време
љубав у животу. Надам се да ће се и она у мене заљубити и да ћемо живети срећно до 
краја живота. 

То осећање никада не може да избледи. Осећали смо се чудно. Мислили смо да заједно 
можемо све. 

променио живот. После неког времена су почеле да ми понестају речи из ре

Када сам га први пут видела, откључало се једно ново и чудно осећање у мени. Осећала 
сам се као да сам била на облацима. Његов осмех ме је мамио и обасјавао читаве моје 
дане. 

Једном смо на рекреативној настави гледали утакмицу 
интересује, а гледала сам само у њега.

Буђење за школу ми је одувек тешко падало. И сама помисао да устанем из топлог кревета 
ми је била непријатна. Тако је било све док нисам угледао једне крупне, чаробне очи.
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њом, али ипак ми је била 
симпатична. У кући сам био 
особа која мисли само на 
себе, а пред њом сам само 
хтео некако да је задивим.
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превише жудео за 
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симпатична. У кући сам био 
особа која мисли само на 
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сам се као да сам била на облацима. Његов осмех ме је мамио и обасјавао читаве моје 

Кристина V 4 

заједно. Правила сам се да ме то 

Андреа V 4 

Буђење за школу ми је одувек тешко падало. И сама помисао да устанем из топлог кревета 
ми је била непријатна. Тако је било све док нисам угледао једне крупне, чаробне очи. 
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Стеван V 1 

          

Одједном ми читав свет изгледа другачије. Кажу да љубав није математика, али ја не 
мислим тако. Према мојој рачуници, она и ја смо пар. 

Владимир V 1 

Било ми је лепо и кад смо ћутали. По читав дан сам се трудио да будем близу ње. Делили 
смо слаткише, а она ништа. Није вредело ни то што сам ластиш играо са њом. 

Димитрије V 1 

Она се бави спортом и певањем, а мени је важно да не губи време гледајући глупе серије 
или седећи за компјутером. Сигуран сам да се не бих осрамотио пред родитељима, када 
бих је позвао на сок. Види се да је лепо васпитана и да је из добре породице. 

Филип V 1 
Стално покушавам да задивим своју симпатију, али не гурањем другарице како то раде 
дечаци, већ лепим облачењем и неким заносним парфемом. 

Анђела V 3 
Моја љубав према њој још увек траје .Верујем да ће се једног дана наћи у некој лепој 
песми. Ако је песници не опишу, ја ћу. 

Лука V 3 

Питам се шта ми се дешава. Зашто ми се руке зноје и срце убрзано лупа? Зашто ноге 
немају мира и у глави је тотална збрка? Често ми се деси да направим неку глупост, а 
понекад ме пошаљу и код психолога. 

Лука V 3 

 

 

Манастир Месић 

 

стратишта, главног пута кроз центар града.... Као шлаг на торту дошла је стара апотека на 
степеницама која је изазвала највише одушевљења. Прва вршачка апотека отворена је у 
другој половини 18. века под називом „Код спаситеља“. Данас се ту могу видети многе 
апотекарске бочице које су некада коришћене, рецепти за справљање лекова и књиге које 
говоре о њиховом деловању и примени. Оно што ми се највише допало су слике Паје 
Јовановића - Триптихон и Портрет краља Александра I Карађорђевића.

широк поглед. Сматра се да ју је сазидао деспот Ђу

Дошао је крај нашег излета, а ја сам се кући вратила препуна дивних утисака и прича које 
сам сада вама пренела на папир.
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стратишта, главног пута кроз центар града.... Као шлаг на торту дошла је стара апотека на 
степеницама која је изазвала највише одушевљења. Прва вршачка апотека отворена је у 

века под називом „Код спаситеља“. Данас се ту могу видети многе 
апотекарске бочице које су некада коришћене, рецепти за справљање лекова и књиге које 
говоре о њиховом деловању и примени. Оно што ми се највише допало су слике Паје 

Портрет краља Александра I Карађорђевића. 

После паузе коју смо направили да бисмо обишли центар 
Вршца упутили смо се ка манастиру Месић (који је основао 
неко из породице Бранковић у 15. веку), грађеном у 
традиционалном рашком стилу. У 18. веку добија 
репрезентативан изглед, какав и данас има.

Крајње одредиште и круна наше приче била је Вршачка 
кула. Ова велелепна и фасцинантна грађевина симбол је 
града.  

Налази се на брду високом око 400 м са кога се пружа 
широк поглед. Сматра се да ју је сазидао деспот Ђурађ Бранковић. 

Дошао је крај нашег излета, а ја сам се кући вратила препуна дивних утисака и прича које 
сам сада вама пренела на папир. 

Ана Филиповић

 

стратишта, главног пута кроз центар града.... Као шлаг на торту дошла је стара апотека на 
степеницама која је изазвала највише одушевљења. Прва вршачка апотека отворена је у 

века под називом „Код спаситеља“. Данас се ту могу видети многе 
апотекарске бочице које су некада коришћене, рецепти за справљање лекова и књиге које 
говоре о њиховом деловању и примени. Оно што ми се највише допало су слике Паје 

После паузе коју смо направили да бисмо обишли центар 
Вршца упутили смо се ка манастиру Месић (који је основао 
неко из породице Бранковић у 15. веку), грађеном у 
традиционалном рашком стилу. У 18. веку добија 

езентативан изглед, какав и данас има. 

Крајње одредиште и круна наше приче била је Вршачка 
кула. Ова велелепна и фасцинантна грађевина симбол је 

Налази се на брду високом око 400 м са кога се пружа 

Дошао је крај нашег излета, а ја сам се кући вратила препуна дивних утисака и прича које 

Ана Филиповић 72 
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Речи нису биле потребне. Ту су биле само њене дубоке очи које су ме гледале и спајале се 
са мојим. Нешто налик на магнете. 

Јован V 4 

Први пут сам се заљубио у девојчицу из свог разреда. Највише сам волео да седим поред 
ње, да јој помажем, да јој позајмим нешто кад јој затреба. Више сам се радовао када она 
добије пет на контролном задатку него када ја добијем. Више сам бринуо за њу и њене 
оцене него за себе. Када би ме нешто питала, узбудио бих се и почео брзо да причам. На 
часовим сам више обраћао пажњу на њу него на оно што је наставник причао. На сваком 
часу сам јој писао љубавна писма, а на малим одморима их убацивао у њен ранац. Моја 
највећа жеља је била да се она заљуби у мене. 

Јован V 2 

 

*Захваљујемо учитељици Жељки Ђокић што је са нама поделила цртеже својих 
маштовитих ученика. 
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Након једног реалног путовања о коме вам је говорила ученица седмог разреда, 
Ана Филиповић, следе два измишљена путописа ђака петака. 

Пут у свемир 
Био је леп и сунчан дан, када су другари Периша и Тиркизна одлучили да отпутују у 

свемир. Отишли су у гаражу по своје свемирске моторе и ранчеве за преживљавање и 
одмах затим кренули. Што су више одмицали тлу, више их је радовала идеја да ће бити у 
свемиру. Но, у једном тренутку, Периша је спазио да му се нешто котрља у ранцу и 
уплашено застао. Из ранца су извирила мала чупава створења. Схватили су да су то 
мајмунчићи из зоолоошког врта, који су се кришом увукли у њихове ранчеве. Застали су да 
се договоре шта ће са новим 
сапутницима. Након кратког 
премишљања, одлучили су да их 
поведу са собом. Дали су гас и пут се лако 
наставио.  

На самом уласку у свемир остали 
су без горива. И тек тада, у тако тешкој 
ситуацији, почиње права авантура. Скочили 
су са мотора, пали на прстен Сатурна и 
проклизили све до Јупитера. Мајмунчићи су 
пали на тло и добили нову боју, боју 
планете на којој су се нашли. Како им је 
новонастала ситуација била и те како занимљива, одлучили су да остану на Јупитеру и 
саграде велики хотел. Отварању хотела присуствали су мајмунчићи и велики број 
Ванземаљаца. Сви су пили прах Месеца и јели делиће звезда. 

Периша и Тиркизна су тамо нашли своју срећу и никада нису пожелели да се врате на 
Земљу. 

 

 

Петар Милосављевић и Уна Грзунов V4  
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Размишљамо и, к'о муве без глава, губимо главе по глобусовим ћошковима. Чекамо звоно 
к'о вампири ноћ не бисмо ли га угледали у бескрајном ходнику. Угледамо га, са књигама у 
рукама, те нам се јави питање: „да ли ме воли?“ Онда крене размишљање, другачије, 
тамно. Тада постанемо осетљиви и алергични на песме, приче, зеке, бубе, чачкалице, 
професоре и на ходник у коме нас је први пут погледао. И сваки дан је велико чекање да 
му будемо макар близу. 

Мина V 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

Мускетари Фиће 
Био је леп и сунчан дан у раскошном шпанском краљевству, када је краљица 

Исабела сазвала хитан састанак мускетара. Мускетари су били елитни шпански ратници, 
обучени у шпанска шарена одела са танким мачевима и неописивом храброшћу. Састанак 
се одржао у великој, пространој хали двора. У њој се налазио свега један уски, али дугачки 
сто за којим је седела уплакана краљица. 
 – „Моја драга, мала ћеркица (шмрц, шмрц). Ох, ко зна где је сада“, рече очајна 
краљица својим мускетарима.  

–  „Шта јој се десило, драга моја висости?”, упита један од мускетара.  
– „Отели су је зли бандити са планине Смрч.“ Рече она.  

Исте секунде сви ућуташе и само две руке се у ваздух дигоше. Бејаху то руке двојице 
великих мускетара Фиће и Фиће. 

–  „Ми ћемо је спасити!“ узвикну први Фића. 
– „Да, тако је.“ рече други Фића, и одмах кренуше. 

Међутим, знали су да их чека дуг пут од седам дана и 
на том путу мочвара трола Алберта од Ајнштајна, за 
кога се знало да није био ни налик својој браћи и 
пријатељима. Он је био строг вегетеријанац и хранио 
се искључиво купусом и шаргарепама, којих је било у 
изобиљу у влажној мочвари. Он је, такође, веома 
ценио знање и мудрост, те када мускетари Фиће 
стигоше до мочваре он им рече: 

– „Ако желите да прођете кроз ову мочвару, 
морате да допуните ову пословицу: 'Знање је ...'“ 

– „Знање је највеће богатство!“ узвикну Фића од Ивановића и трол их пусти да 
безбедно прођу. Недуго затим стигоше до велике куле и попеше се уз дугачке степенице. 
Опрезно отворише врата мрачне куле где их сачека десетак бандита. Вуш тамо, вуш 'вамо 
и Фиће изађоше из куле са принцезом као победници и безбедно се вратише у 
краљевство. 

Тако Фића од Ивановића одлучи да запроси прелепу принцезу, а Фића од Ђуришића им 
постаде кум. Од тада су сви живели срећно и заједно до краја својих живота. 

Филип Ивановић и Филип Ђуришић 54 
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ЖИВОТНИ ЛАВИРИНТ 

Уђем у неки лавиринт чуда 
и сви мисле да сам луда. 

Чујем неке страшне гласове 
који стварно плаше ме. 

Не могу да их избацим из главе 
и осећам се као да сам у кући страве. 

Угледах светлост на крају пута 
као да удаљини сија нека круница 
жута. 

Пронађем прави пут у радост –  
– да што дуже траје моја младост. 

 Катарина Кочетова 53 

УСПАВАНКА ЗА ЖУЋУ 

Спавај ми, спавај, Жућо мали, 
сутра биће диван дан! 
Сунце ће осванути 
и тебе пробудити. 

Сањај, сањај, Жућо мали, 
како пахуље падају, 
велике и мале 
разигране и лепршаве. 

Спавај ми, спавај и не брини се, 
сутра санкаћемо се. 
Цело друштво ће се радовати 
и на бриге заборавити. 

Немој се плашити, 
ја ћу те пазити, 
Жућо мој мали 

 Невена Павловић 52 

ЦРНКО 

Спавај ми, спавај, Црнко мој 
мали, 
твој мачји живот пун је љубави. 

Шапице црне, 
љушкица розе, 
бркови оштри, 
свакакве позе. 

Играмо се Црнко и ја, 
по цео дан и ноћ. 
Одрасли не разумеју 
Црнкову моћ. 

Моја љубав према Црнку 
велики је див 
иако је само играчка, као да је 
жив. 

 Сара Роган 52 

МОЈА МАМА 

Мама је пространство које ме је 
створило. 
Мама је прозор који се широм 
отворио. 
Мама ми је живот подарила, 
и све моје снове остварила. 
Мама је биће које ме пази, 
када сам болесна – чува, брине и 
мази. 

 Лидиа Мустафовски 53 

 

ЛИТЕРАРНО ЋОШЕ 
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Зашто пишемо? 
Док сам ово писала, 

сто пута сам брисала. 
Све тако док нисам 
нашла праву реч. 

 
Када пишем, дођем 
до свемира сјајног. 

Дођем до неког дворца 
дивног и бајног. 

 
А поред дворца, 
на листу папира, 

прелеп принц стоји 
и нешто броји. 

 
Одједном се створи 

бистра река, 
па ми се смешка 

из далека. 
 

Када се сви они створе, 
у делу да поред мене стоје, 
било би лепо да су стварни 

јер ме реч са папира 
у срце дира. 

 
Лидиа Мустафовски 53 

 

*********** 

 

У школи учимо лепо да пишемо. 
Пишемо, пишемо и грешке бришемо. 

Пишемо тачке, зарезе, слова 
и тако се рађа песмица нова. 

Реч по реч – ето реченице 
– и тако се рађају нове причице. 

А песме, приче и свако слово 
Доносе знање неко ново. 

 
Бојана Брковић 51 
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 Антоније Басара 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРНИЦА 

Пернице су као пуни ормари, 
чувају толико ствари. 

Оловке и бојице све –  
– дрвене, воштане и остале. 

Свако дете перницу има 
и када је лето и када је зима. 

Свако дете воли да црта и пише 
зато је потребно бојица све више и 
више. 

 Сара Попов 54 

 

ПЕСМА О МИРУ 

Рођена сам у миру, 
у миру и живим. 
Својим се прецима 
сваког дана дивим. 

Како су се борили, 
животе своје дали 
за мир и слободу 
и млади су пали. 

Много је људи 
страдало у рату, 
а превише деце 
изгубило тату. 

Да ли је потребно 
још неко да страда 
да се рат искорени 
и мир светом завлада? 

 Уна Грзунов 54 

КОШАРКА 

Волим да идем на тренинге своје, 
најлепше време за мене баш то је. 
Спремам опрему и патике 
и увек кренем раније. 

Волим кошарку јако 
па ми тренинг пада лако. 
Иако тренер некад виче, 
то ради да нас подстиче. 

Волео бих да постанем кошаркаш 
познати 
и зато ћу на томе вредно радити. 
Трудим се сваки дан 
да остварим свој сан. 

 Антоније Басара 53 

 

ПАС 

За час, 
сваки пас, 
ускочи у талас 
и чује се „пљас“! 

Он једе „педигре“, 
игра разне игре, 
играм се са њим 
и крај њега трчим. 

Из игре, 
брзе попут чигре 
викнем: „тигре!“ 

 Урош Стојановић 52 

 

Саборна црква 

 

Док смо се пробијали кроз густу маглу, већ смо изгубили наду да ћемо ишта видети, али 
што смо бивали ближе граду типични равничарски пејзажи 
аутобусу је постајало вруће и нисмо могли да дочекамо да изађемо ....... и да нас засени 
фасцинантни сјај кућа готског стила. Стара архитектура којом Вршац одише један је од 
разлога више да вам се овај градић свиди на први поглед
незнатне величине задивљује својом раскоши и топлином која се брзо осети.

Прво место на које су нас одвели био је Градски музеј са својом сталном (малом, али 
слатком) поставком. Успут смо обишли још неке важне грађевине попут  
римокатоличке цркве (у коју нажалост нисмо имали прилике да уђемо), Вршачке градске 
куће, Двора епархије банатске и Саборне цркве која нам се посебно допала. Најстарији је 
православни храм овог града, сазидан 1728. године. Украсили су га наши п
уметници, а један од најцењенијих сликара са ових простора, Паја Јовановић, поклонио је 
храму две изузетно вредне слике (Свети Никола спасава осуђенике и Света Ангелина). 
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ГРАД ПОД КУЛОМ 

 
Вршачка кула 

Док смо се пробијали кроз густу маглу, већ смо изгубили наду да ћемо ишта видети, али 
што смо бивали ближе граду типични равничарски пејзажи све су се више назирали. У 
аутобусу је постајало вруће и нисмо могли да дочекамо да изађемо ....... и да нас засени 
фасцинантни сјај кућа готског стила. Стара архитектура којом Вршац одише један је од 
разлога више да вам се овај градић свиди на први поглед. Иако, у односу на Београд, 
незнатне величине задивљује својом раскоши и топлином која се брзо осети.

Прво место на које су нас одвели био је Градски музеј са својом сталном (малом, али 
слатком) поставком. Успут смо обишли још неке важне грађевине попут  
римокатоличке цркве (у коју нажалост нисмо имали прилике да уђемо), Вршачке градске 
куће, Двора епархије банатске и Саборне цркве која нам се посебно допала. Најстарији је 
православни храм овог града, сазидан 1728. године. Украсили су га наши п
уметници, а један од најцењенијих сликара са ових простора, Паја Јовановић, поклонио је 
храму две изузетно вредне слике (Свети Никола спасава осуђенике и Света Ангелина). 

 

 

Имали смо задовољство да прошетамо пешачком 
зоном, вековним окупљалиштем г
кроз време мењало намену – од пијаце и трга до 

Док смо се пробијали кроз густу маглу, већ смо изгубили наду да ћемо ишта видети, али 
све су се више назирали. У 

аутобусу је постајало вруће и нисмо могли да дочекамо да изађемо ....... и да нас засени 
фасцинантни сјај кућа готског стила. Стара архитектура којом Вршац одише један је од 

. Иако, у односу на Београд, 
незнатне величине задивљује својом раскоши и топлином која се брзо осети. 

Прво место на које су нас одвели био је Градски музеј са својом сталном (малом, али 
слатком) поставком. Успут смо обишли још неке важне грађевине попут  - велелепне 
римокатоличке цркве (у коју нажалост нисмо имали прилике да уђемо), Вршачке градске 
куће, Двора епархије банатске и Саборне цркве која нам се посебно допала. Најстарији је 
православни храм овог града, сазидан 1728. године. Украсили су га наши познати 
уметници, а један од најцењенијих сликара са ових простора, Паја Јовановић, поклонио је 
храму две изузетно вредне слике (Свети Никола спасава осуђенике и Света Ангелина).  

Имали смо задовољство да прошетамо пешачком 
зоном, вековним окупљалиштем грађана, које је 

од пијаце и трга до 
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Извештај о раду литерарне секције 

Марко Ђорђевић 

 

За одређени број ђака петака, четвртак је постао посебан дан. Наиме, сваког 
четвртка, у кабинету за српски језик, окупља се новооснована литерарна дружина. 
 Изненађујући број ученика је показао жељу да истражи и унапреди свој кретивни 
таленат те нам је недостатак столица редовни проблем. Ученици на час долазе насмејани и 
спремни да укључе своју машту и поделе са мном своју интерпретацију живота. Своје 
жудње, стрепње и  запитаности необично лако претачу у стихове. Велики број ученика по 
први пут постаје свестан свог талента. Рекао бих да су веома узбуђени због сусрета са 
раније неоткривеном инспирацијом. На сваком састанку показују известан напредак у 
потрази за сопственим темама и стилом. Показани ентузијазам инспирише и мене на 
активнији ангажман, на обострано задовољство. Једино што им могу рећи је да је 
наставник веома поносан. 

Можда о раду секције најбоље говори мишљење једне од ученица: 

„На литерарној секцији увек влада пријатна атмосфера. Наставник је насмејан и 
труди се да нам изађе у сусрет. Чак и оне који су веома несигурни у себе, успева да 
одобровољи. Чини да сви имамо много самопоуздања. 

Наше игре су врло занимљиве, посебно када се сви истичемо. Литерарна секција 
буди нашу машту и инспирацију. Када неко прочита своју песму, остали коментаришу. 
Литерарна секција је у ствари подстицај да нашу машту делимо са другима и да искажемо 
таленат кроз игру. Чланова литерарне секције заиста има пуно, а то је зато што сви ми 
желимо да нешто напишемо не бисмо ли се осећали боље и све наше емоције, срећу, чежњу 
и љубав пренесели на папир и поделили са другима. Понекад нема ни слободних места, али 
није важно да ли ћемо седети или стајати, једино нам је важно да присуствујемо литерарној 
секцији.  Врата литерарне секције су увек отворена за оне који желе да пишу. Ако неко од 
нас постане писац или песник знаће да је на литерарној секцији направио своје прве 
кораке.“ 

Софија Радовановић 53 

Први и најбитнији задатак литерарне дружине био је да дубље завиримо у сам 
процес писања. Представио сам им писање као акумулацију идеја, тонова, боја, мириса, а 
њихово лепљење на папир као покушај очувања за нека дуга времена. Свакодневно их 
мотивишем да дозволе својим оловкама да створе безбројне животе и светове у безопсаној 
зони, на папирима. 

Овде вам представљам само неке од одговора на тему: 
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ИГРАЈМО СЕ БОЈАМА 

Да бисмо се могли 
бојама играти, 
морамо о њима 
понешто сазнати. 

Само три основне боје постоје: 
плава, жута и црвена. 
Тако је, рецимо, боја зелена 
од плаве и жуте добијена. 

Жута и црвена 
заједно прерасту 
у нову боју –  
– наранџасту. 

Плава и црвена, 
када се споје, 
ето још једне – 
– љубичасте боје. 

Жута и плава, 
заједно, у трену, 
претворе се 
у зелену. 

Безброј боја 
у природи има 
и баш је лепо 
играти се њима. 

 Сара Попов 54 

 

СВАЂАЛАЧКА ПЕСМА 

Пажња, свађалице, 
ево и вама песмице! 
Ако се питате како настаје свађа, 
то вам је као кад се потопи лађа. 
Као море кад се заталаса. 
Ни једно пријатељство не бива без 
свађе, 
ал' можда је баш зато и слађе. 
Кад се неко наљути на мене, 
чини ми се као да свет хоће да се 
сруши 
и тада се увек претворим у уши. 
Кад чујем реч пријатељску, 
мени срце заигра 
и тада почиње нова 
другарска игра. 
Не дозволите да свађе 
оскрнаве нешто вредније 
и од злата слађе. 

 Софија Радовановић 53 
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*********** 

 

Пишемо песме јер имамо потребу 
да прикажемо осећања на папиру. 
Пишемо песме јер нам срце тражи 

да дела ствара, да са речима преговара. 
Љубав и срећу са другима делим, 
док пишем песму и ја се веселим. 

Уз помоћ риме песма може да насмеје, расплаче 
и учини да сви на чудесна бића личе. 

Пишемо песме да би своје приче из детињства 
другима испричали. 

 
Мина Благојевић 53 

 

*********** 

 

Пишем из забаве, 
Пишем из досаде, 

Пишем док ме на плажи лепезом хладе. 
 

Пишем када хоћу, 
Понекад и ноћу. 

 
Пишем за симпатију, 

за душу своју. 
Пишем за друга, другарицу, 

за праву пријатељицу. 
 

Пишем за тебе, 
пишем за себе, 
када сам срећна 

и када сам тужна. 
 

Писање много волим 
и зато своју песму завршавам овим. 

 
Марта Хаџиманов 51 

 

 

ЉУБАВНА ПЕСМА                                                                                        

Као снега пахуљице 
Његово је бело лице. 
Славујски глас као сан 
с милином га слушам сваки дан 

Очи његове к'о бисери светле, 
поглед драгоцен је као злато. 
Увек на лицу, к'о птица јато, 
осмех пун чара. 
Нема никог достојног да се о њему стара.

Љубоморна ја нисам, 
само сам тужна 
што у љубави остах дужна. 

Љубав неузвраћена је као рана 
што ме пече сваког дана. 
Као магла веома густа 
моја је љубав пуста. 

Софија Радовановић 53 

ОН 

Сваки пут кад сунце зас'ја, 
његово ме лице обасја. 
Тад осетим топлину у срцу свом 
и знам да љубав је к'о чудно пиће 
јер после дуго осећам лептириће 

Јана Орландић 53 

 

 

 

 

ЉУБАВНИ КУТАК
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Нема никог достојног да се о њему стара. 

СИМПАТИЈА 

Ништа на свету не прија 
као кад те воли симпатија.
Због тога на часу можеш да одлуташ у облаке,
али пази да наставнику не паднеш у шаке.
Симпатија је као најлешт цвет,
неко са киме би обишао читав свет.

 Анђела Цветковић 5

 

ЉУБАВ 

Љубав је долазна, 
зато и пролазна. 
Веома лепа, 
понекад и слепа. 

К'о киша падне, 
па се осуши, 
ко бурна река, 
која пресуши. 

Љубав се негује, гаји,
а понекада мора и да се таји.

Љубав права је необична,
а она лажна сасвим обична.

Свако има љубав посебну,
на свој начин занимљиву.

Јелисавета Станојловић 5

 

ЉУБАВНИ КУТАК 

                                                                                         

као кад те воли симпатија. 
Због тога на часу можеш да одлуташ у облаке, 
али пази да наставнику не паднеш у шаке. 
Симпатија је као најлешт цвет, 

обишао читав свет. 

Анђела Цветковић 53 

Љубав се негује, гаји, 
а понекада мора и да се таји. 

Љубав права је необична, 
лажна сасвим обична. 

Свако има љубав посебну, 
на свој начин занимљиву. 

Јелисавета Станојловић 52 
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Увек када је све сиво, 
када се само лист папира бели, 
када нема од њега већег света 
иако постоји само један дан 

и твоје је маште дар. 
Пишем да бих на папир 

пренела сан. 
 

Нису то само обична слова. 
Једно слово, два слова, сто слова 
за неког су тешка к'о од олова, 

а лака за оне којима та слова не долазе из главе, 
не излазе из оловке 
већ долазе из срца. 

 
Сви ми због тога пишемо  

да бисмо се кроз песму и кроз риме 
винули у висине. 

Да бисмо кроз машту досегли до неба. 
И зато што без наше за писањем воље 

не бисмо се осећали боље. 
 

Софија Радовановић 53 
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ТИ 

О, лепа Ема, 
кад на тебе мислим 
мене хвата трема. 
Не знам шта да кажем, 
не знам шта да радим, 
не знам да л' да чупам 
или да садим. 

Имаш лепу косу, 
имаш лепе очи, 
а без тебе моје 
срце се кочи. 
Ништа не чујем, 
ни откуцај један, 
јер знам да тебе нисам вредан. 

 Ученик петог разреда 

 

 

ЉУБАВ 

Шта је то љубав 
стално се питам, 
распитујем се док скитам. 
и онда ми нешто изненадно сине –  
– љубав не може ни да се опише! 
Искрена љубав је осећај 
лептирића у стомаку 
и за њу мораш да средиш, 
да ти не штрчи – 
– баш сваку длаку. 
А да ли је то нешто више? 
Питање је сад! 
Права љубав је ипак нешто више 
него кад ти фризура пропадне од 
кише. 
Кад знаш шта је стварно лепота, 
љубав је најлепше осећање живота. 

Милица Дамјановић 53 и  

Софија Радовановић 53 
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ЕКО РАДИОНИЦА „ШКОЛА ОРИГАМИЈА“

У одељењу 2/2, чија учитељица је Марија Михајловић, одржана је 19. фебруара 2021. еко ради-
они ца „Школа оригамија“. Радионицу је организовало и спровело Удружење JICA Алумни, 
коју чине бивши полазници курсева организованих од стране Јапанске агенције за међуна-

род ну сарадњу JICA (Japan International Cooperation Agency) – институције Владе Јапана која 
пружа помоћ државама у развоју, кроз пренос знања и технологија. Радионица је трајала око 30 
ми ну та, један школски час. Едукатор је са децом причао о важности заштите животне средине, а 
као један од видова рециклаже старог папира представљено је и прављење оригами фигура. Поред 
по ди за ња свести деце о важности бриге о нашем окружењу, циљ радионице био је и представљање 
ја пан ске културе, на деци прихватљив начин. На крају дружења, сви ђаци су добили сликовницу 
„Еко ло ги јан ка‘‘ аутора Александре Вучинић и пакетић са слаткишима. Сав материјал за спрово-
ђе ње радионице бесплатно је обезбедиоло Удружење JICA Алумни. Поред сликовнице и слаткиша, 
сви ђаци добили су „дипломице“ као подстицај да чувају своју животну средину.

В.В.

Наставља се пракса креативног подучавања ђака о томе колика је 
важ ност заштите животне средине. Васпитање из ове области почи
ње од најранијих школских дана и представља један од најконкретни

јих облика родољубља.



На ликовном конкурсу „Мостови“, који је окон-
чан 25.03.2021. у реализацији „Пријатељи 
деце београдске општине Палилула“, мла ђи 

ученици наше школе су показали креативна решења 
на задату тему и постигли добре резултате. Са овог 
конкурса вам представљамо радове Ни ко ли не Мла-
деновић I2 и Софије Тошић IV4, али можете погле-
дати и награђени ради Иде Коларић II4 на конкурсу 
„Моја звезда“ истог органи за то ра.

С.Ћ.

ЛИКОВНИ ТАЛЕНТИ
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КАД СЕ ЛАСТЕ ВРАТЕ С ЈУГА

О ГРАФИТИМА

На ликовном конкурсу „Кад се ласте врате с 
југа“ у реализацији Организације „Пријатељи 
деце београдске општине Палилула“, ученици 

наше школе су остварили одличне резултате. Ученица 
Анастасија Думитров II3 освојила је друго место, а Со-
фија Стошић III4 освојила је специјалну награду. Исти 
орга низатор спровео је и ликовни конкурс „Птице“ на 
коме је Ива Рајковић 4/3 освојила прво место, а Миона 
Савић 2/3 специјалну награду.  НОВАК се потрудио да 
њихови радови буду објављени на овој страни. 

С.Ћ.

Моја љубав према графитима родила се 
почетком 2013. године, када сам на 
YоуТуbе-у проналазио разне цртаче 

графита. Тада сам волео слова, али нисам чуо 
за мурале. Године 2015. сам престао да гледам 
графите. Крајем 2019. ујка ми је купио књигу о 
београдским графитима – “Belgrade street art”. 
Тада сам почео да волим мурале и да цртам ски-
це. Моја омиљена цртачица графита је МЛК. 
Захваљујем се ујки зато што ме је опет вратио 
графитима. Мој таг (потпис) је “Тоxиc”. Скицу 
која се види нацртао сам у јуну 2020. године.

Петар Живковић, III/2
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МИ СМО ЛИТЕРАТЕ

На овогодишње литерарне кокурсе, под називима „Птице“, „Моја звезда“ и „Кад се ласте врате 
с југа“, које је спровела организација „Пријатељи београдске општине Палилула“, ученици 

наше школе су доставили одличне радове. Представљамо вам њихове најбоље литерарне радове.

С.Ћ.

Пролеће је. Птице селице су се вратиле у наш град. Ласте, Мила и Лила 
су нам цео дан препричавале њихов пут. Оне су најбоље другарице.

Велики део пута су се играле. Оне обожавају да се тркају. Јуриле су 
једна другу. Мислећи да знају пут, отишле су на потпуно другу страну 
од својих пријатеља. Изгубиле су се. Дуго времена, Мила и Лила, тра-
жиле су своје јато. Убрзо, наишле су на једну велику шуму у којој је био 
широки поток. Јако жедне, одмах су полетеле ка њему. Међутим чим 
су попиле воду, огроман сиви орао је почео да их јури. Како су у свом 
јату биле најбоље у игри жмурке, лако и брзо су успеле да се сакрију. 
Шћућурене у неком жбуну дуго су чекале да та страшна грабљивица 
одустане. Тад је Мила рекла да треба да нађу гнездо а Лила да треба да 
нађу храну. Договориле су се да ће свака урадити задатак за који мисли 
да је паметнији. Тако су пред ноћ имале и гнездо и храну. Ипак, идаље 
преплашене никако нису могле да заспу. Тада им је пришла једна добра 
стара сова и рекла да се не плаше и да ће их она пазити у току ноћи. 
Тако су се ушушкале поред ње и заспале. Ујутру су наспаване наставиле 
свој пут. Дошле су до друге државе. Успеле су да се распитају где је пут 
за Београд. На врху једне зграде била је шарена продавница у којој су 
ствари куповале и продавале птице. Мила и Лила су у тој радњи купиле 
птицомобил. Биле су много срећне. Уз помоћ птицомобила могле су 
брзо и забавно да путују. Преко њега су добиле јато рода, с којим су 
летеле до Београда. Мила је свакој роди завиривала испод крила да би 
видела да ли случајно носе бебе.

Убрзо су их роде одвеле до Београда, где их је сачекало њихово јато. 
Биле су веома срећне. Све њихове другарице, пожелеле су да имају тако 
велики авантуру као Мила и Лила. Зато су написале књигу у којој су 
описале целу своју авантуру. Прича је била написана на кори дрвета на 
ком су имале гнездо у току њихове авантуре. Назвале су је „Необична 
пустоловина две обичне ласте“.

Маша Симончић III 2

Кад се ласте врате с’ југа
седим поред мога друга,
гледамо како излази дуга

са њом нестаје зимска туга.

Пролеће је стигло
не правим више игло,

зима је прошла
лопта је у парк дошла.

Ускрс је дошао
Божић је прошао,

лето ће стићи
на купање ћемо ићи.

Дрвеће је добило листове
све је зелено, чисто је,

правимо кућице за птичице
скупљамо гранчице и жичице.

Е то је радост дечице. 

Максим Стојановић II 4

Када падне ноћ,
гледам их често,

ал’ једна има посебно место.

Посебно место у срцу мом,
тој звезди ту је топли дом.

И од северњаче више сја
најлепша звеза мени је та.

Најдражом звездом ја ћу те звати.
Једина, мила, најлеша мати.

И кад си љута и кад се смејеш,
ти и од Сунца више ме грејеш.

Хвала од срца најдража мајко,
најсјајнија звездо, најлепша бајко.

Миња Бабовић II 4

Ластавица мала летети је знала
изнад мога краја!

С времена на време, слети на мој длан
и каже ми „Добар дан!“

Волим да је пратим док је у лету,
иако лети ка шареном, свету.

Нађа Зарић I 5

КАД СЕ ЛАСТЕ 
ВРАТЕ С’ ЈУГА

МОЈА ЗВЕЗДА

КАД СЕ ЛАСТЕ ВРАТЕ С’ ЈУГА

ПТИЦЕ



На школском такмичењу рецитатора учествовали су ученици виших разреда наше школе. 
Ученици су се опробали у лепом говорењу стихова наших познатих песника. Жири је имао 
веома тежак задатак да изабере представника наше школе за такмичење на општинском 

нивоу, али је на крају ипак морао да донесе долуку. Сви учесници су добили најновији број часо-
писа „НОВАК“, а ученике који су освојили прва три места школа је наградила књигом.

С.Ћ.

ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ
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У нашој школи, као и широм света, обележен је 24.2.2021.
године „Дан розе мајица“. Циљ овога дана је да деци 
прикаже љубав, толеранцију, пажњу, другарство, емпа-

тију, захвалност, љубазност, сарадњу и да на конкретним при-
мерима код деце развија праве позитивне вештине и вредно-
сти. Сви ученици и њихови учитељи су овог дана обукли розе 
мајице у знак подршке борби против вршњачког насиља и на 
тај начин нагласили значај овог глобалног проблема. Ученици 
су, уз помоћ својих другара и учитеља, од папира направили 
розе мајице и обележиваче за књиге са пригодним порукама 
и илустрацијама, које су поделили својим вршњацима.

Хол школе је био украшен розе балонима, а посебно су били 
истакнути панои које су направили ученици млађих разреда 
са својим одељењским старешинама. На сваком паноу било је 
мноштво лепих порука којима су ученици указали на значај 
толеранције, емпатије, ненасилног решавања конфликата и 
конструктивне комуникације. Централни стуб у холу школе 
је такође био украшен стилизованим стрелицама са порукама 
у духу овог дана и представљао је својеврстан путоказ ка правим вредностима. На крају су уче-
ници кредама у боји осликавали школско двориште и направили колону у облику срца, као знак 
универзалне љубави и толеранције, а розе мајице пренеле су снажну поруку подршке, другарства 
и саосећања сваком детету које доживи насиље.

Подсетимо, овај дан симболично се обележава сваке последње среде месеца фебруара у многим 
земљама ширим света. Све је почело 2007.године након догађаја у канадској провинцији Нова 
Шкотска, где је ученик једне школе дошао обучен у розе мајицу. Група вршњака починила је бру-
тално насиље над њим, не знајући да је дечак тим чином подржао своју тешко оболелу мајку од 
карцинома. У знак подршке и саосећања, већ наредног дана, обучени у розе мајице појавили су се 
у школи сви дечакови другари. Тиме је розе мајица постала заштитни знак, као и подршка сваком 
детету које доживи насиље.

Ј.Ј.

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА
Сви ученици и њихови учитељи су на овај дан обукли розе мајице у 

знак подршке борби против вршњачког насиља и на тај начин нагла
сили значај овог глобалног проблема.
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21. јуна 2021. године у великом школском дворишту, за крај школске године, одржане су Игре 
без граница у реализацији учитељица продуженог боравка. Намера учитељица продуженог боравка 
је била да се ова година, која је и те како намучила учитеље у организовању рада у боравку због 
обавезе поштовања свих противепидемиолошких мера, заврши на оригиналан, весео начин и на 
начин који поручује да је све лакше и боље уз дечији смех и жагор. Свима је било драго што је 
већина ученика и учитељица имала прилику да  учествује и ужива у дану који су улепшале Игре без 
граница. Игре су изазвале толику радост да је велика жеља да постану наша традиција коју ћемо 
неговати и трудити се да сваке године буду све боље и посећеније. 

Ј.М.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА У 
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Ђаци нису крили радост, а навијање је било са толико жара и 
громогласно да су дечији гласићи, удружени и весели, надјачали 

чак и околну градску буку.
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ИЗЛОЖБА ЂАЧКИХ ХЕРБАРИЈУМА
И Јосифу Панчићу би се брк насмешио да је могао да посети изложбу 

старих ђачких хербаријума.

Ученици VIII 1, наставнице биологије Данијела Јукић и Биљана Ђурђевић и Музеј школе су, 
у неповољним условима пандемије, договорили и реализовали пригодну изложбу школских 
хербаријума. Генерације пролазе, хербаријуми остају и чувају се у биолошком кабинету, па 

је оваква изложба у најлепшем смислу спојила циљеве наставе са циљевима Музеја школе, који се 
бави историјом школе. Изабрани примерци старих сачуваних хербаријума, прави су артефакти 
настајали у широком временском распону од педесетих година прошлог века до наших дана! Оне 
најстарије, из тридесетих година, чувамо за излагање поводом стогодишњице школе!

М.П.



ЗАШТО ЈЕ ЛИК СТАРИНЕ НОВАКА 
УКОРЕЊЕН У КРАЈУ У КОМЕ ЈЕ 

НАША ШКОЛА
Ретки су Београђани који могу објаснити следеће: Зашто су једина 

улица Старине Новака у Београду, Месна заједница „Старина Новак“, 
једина школа у Србији „Старина Новак“, чак и трг „Старине Новака“, 
који је постојао до 1964. године,  сконцентрисани у малом делу Београ
да. Још су ређи Београђани који знају да су се Стара Палилула и Хаџи

поповац некада давно звали Банатско село!

Ако следеће године пројекат наше школе – подизање споменика Старини Новаку, буде реа-
лизован, време је и да се запитамо како је његово име нашло место у београдској Палилули. 
Палилула, данашња општина на обе стране Дунава, бивше село, предграђе и кварт, још у 

другој половини 19. века добила је улицу по чувеном хајдучком харамбаши. Дуго је времена и рас-
крсница са Цвијићевом улицом носила име Трг Старине Новака. Наша школа је саграђена после 
Великог рата и добила је име по Новаку, што је тада била реткост у школству. Многи су говорили 
и писали да је то због улице или због великог родољубивог заноса после победе у светском рату. 
Савремена месна заједница у централним улицама старе Палилуле такође носи његово име.

Топоними ове епске и историјске личности се нала-
зе свуда по Балканском полуострву, од далматинских 
кршева до бугарских планинских превоја; од македон-
ских језера до сребрних шума Карпата. Најпознатији 
су делови Босне: Романија, Херцеговина, Семберија....; 
Србије: Качаник, Топлица, Сокобања... и набрајање би 
ишло унедоглед, да не спомињемо његов епски циклус 
јуначких песама и многобројна предања и легенде. 
Али, да покушамо  да одговоримо на питање откуд он 
на београдској Палилули!

Мишљења смо да то има везе са Банатом, позна-
том регијом југоисточне Европе. Миразом Румунке, 
југословенске краљице Марије Карађорђевић, већи 
део Баната, конглемерата етнија и долазака, припао 
је Румунији. Српска етнија остала је бројна у краје-
вима Темишвара и Арада, а на крајњем северозападу, 
минијатурни део регије, жупаније Чонград, припао је 
Мађарској. Успостављене границе нису стварале веће 
проблеме.

Али, да се вратимо у прошлост, у време Новаковог живота, у епоху раног новог века! Османско 
царство у 16. столећу била је сила у успону са чувеним султаном Сулејманом Величанственим. 
Половином века, трећи везир царске владе, Србин, Мехмед паша Соколовић, добија задатак да 
освоји Банат као још једну покорену земљу империје на три континента. Задатак је био претежак. 
Потребна су била два похода. Османска ордија је била препуна Срба ренегата, али и оних који су 
остали у православном хришћанству. На бојним пољима мноштво Срба је било на обе стране. Банат 
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су бранили они који су већ стотину година прелазили Дунав, не желећи иноверног господара. 
За успешни подухват Срби су добили велику повластицу. Обновљена је Пећка патријаршија, си-
гурна кућа српског народа следећих 200 година. Старина Новак је рођен на Дунаву. У историјском 
Поречу, на османском серхату (крајини) са смедеревским тврдим градом. У време овог похода 
био је у пуној снази, у двадесетим годинама. Веома је уверљива препоставка, немајући примарне 
из во ре, да је био у неком  мноштву повлашћених војних група Срба који су стварали моћ нове 
универзалне царевине.

Прошло је четрдесетак година 
и ствари су се битно промени-
ле! Новак је био и у служби и у 
свађи, у заточеништву и у хајдуч-
ком одметништву према турским 
вла сти ма. Време коегзистенције 
Срба и царевине је прошло! У 
по след њој деценији века избија 
Дуги рат европских сила, по-
буњене господе и народа против 
ос манских власти. Српски народ, 
расцепкан, био је у покрету, у 
бунама и устанцима широм свог 
етничког подручја, наговаран од 
европских дворова. Највећи цен-
тар побуне Срба био је Банат, а 
у њему Вршац. Није било већег 
устанка српског народа, све тамо до 19. века. У пантеону банатских вршачких  устаничких јунака 
нема Новака, али је веома близу и многи знају за њега. У Влашкој је, ратује у Бугарској, крста-
ри североисточном банатском Црном гором и Трансилванијом (Ердељем), одлази у Молдавију. 
Са својом хајдучком дружином ратује  под командом влашког војводе Михаја Храброг, ставља 
се у службу бечкога двора и бива издан од многих којима су партикуларни, властољубиви и још 
увек феудални интереси били у питању, а не ослобођење Балканског полустрва од Османлија. На 
крајњем северу Баната, на реци Мориш, у Липови, оптужен је ради наводне издаје и предаје града 
Турцима. Брутално је уморен у граду Клужу, сметајући центрима моћи, као један од способних 
и искусних генерала, преко кога су се други обрачунавали. Мученичка смрт му је отворила врата 
народног памћења и одласка у епску легенду. У трансилванијском граду Клужу, у другој половини 
прошлог века, подигнут је споменик јунаку Баба Новаку, како се назива у румунској историји и 
народном памћењу.

Банат није ослобођен ни после Великог бечког рата крајем 17. века. То ће се десети после једног 
новог рата Хабзбуршке монархије и Османског царства, Пожаревачким миром 1718. године. Убрзо 
ће просвећена царица Марија Терезија јужне делове Баната прикључити систему Војне крајине, 
која простирала од Приморја и Лике, из Уну и Саву, а сада и уз Дунав. Срби и Румуни су били у 
тринаестом и четрнаестом  Влашко – илирском пуку. Срби од ове царице добише надимак „лале“, 
због једног, скоро легендарног догађаја, када их је окитила, уместо одликовањем, својим личним 
златним накитом које је имало привезак цвета лале. Тих година, стара Војна граница на Тиси и 
Моришу се укида, а православни Срби се исељавају у Украјину, у једноверно Руско царство. Ови ба-
натски милитари, који везаше симбол лале на својим шињелима,  знали су приче из старих ратова, 
знали су и генерала Новака и уз гусле и гајде попевали о њему, стављајући га поносног и пркосног у  
беспутне босанске планине, као једног моралног хајдучког харамбашу и симбола народног отпора.
Систем и територија Војне крајине у Банату, као превазиђен и непотребан, „развојачен“ је 1872. 
године. Власт и управа предата је цивилима угарског дела нове дуалистичке монархије. Баш тих 
година, близу обала Дунава, на десној страни, у малој и слободној Србији, насељавају се поједи-
не породице из Баната. Прича је из београдског атара. У крају названом касније, Хаџи-Поповац, 
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крајњи део некадашње Палилуле, због досељених Банаћана, кочијаша и занатлија, прозваше неве-
лики број кућа Банатско село. Дуго је и било и у колоквијалној употреби, све до двадесетих година 
прошлог века. Штампа тога времена је отварање наше школе, 1922. године, повезивала са тим 
називом. Можемо да разумемо да су ти досељеници и донели неке старе приче, из старих времена, 
да се представе новој слободној Србији, коју су чекали многи велики историјски задаци.

Било како било, од 1935. Године, када је отворен „Панчевачки“ мост (Мост краља Петра II Kа-
рађорђевића), сокаци, улице и булевари Палилуле сливају се према Банату, према граничарском 
Панчеву и првим сеоским насељима банатских милитара. У тој главној саобраћајној артерији и 
кафана је са поносом носила назив „Банат.“ Данашња општина Палилула, географски захвата 
просторе јужног и подводног Баната, од насеља Крњаче до Падинске скеле. Епски јунак и исто-
ријска личност је рођен низводно уз Дунав, крстарио је Банатом, долазио је и до самог Београда, 
причају стари османски хроничари. Тако да, споменик у парку ниже зграде наше старе школе, по 
идејном решењу, погледом прати линију свеколиког Баната, до самих североисточних граница 
старом српству познатог света.

М.П.
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СТО ГОДИНА ШКОЛЕ
почетак обележавања

Истиче 99. школска година у ОШ 
“Старина Новак“. Уочи 100. школ-
ске године припремили смо се за 

обележавање СТО ГОДИНА ШКОЛЕ тако 
што је почетак активности прославе сто-
годишњице спектакуларно представљен 
осликавањем највећег мурала у Београду. 
Осликавање мурала, који се простире пре-
ко асфалта читавог школског дворишта, 
обавио је руски академски сликар, мура-
листа и фрескописац Андреј Колосов. Ос-
ликавање мурала почело је 5.јуна 2021. 
и окончано након четири дана сликања. 
Потрудите се и покушајте да прочитате 
који стихови се крију у овом спектакулар-
ном муралу.

В.В.



ПОДИГНИМО СПОМЕНИК 
СТАРИНИ НОВАКУ!

Идејни пројекат проф. др Здравка Јоксимовића је предвидео фигуру од око 
2,5 метра на постаменту од око 1,2 – 1,5 метара. Натпис је следећи: 

Старина Новак/рођен између 1520. и 1530. године/страдао 1601.

Шта чека једну малу средину у којој је Ос-
новна школа „Старина Новак“, у пројекту 
из град ње споменика истоименом историј-

ском и епском јунаку, комаданту и харамбаши из 
16. века, симболу борбе против Османског царства, 
вођи хајдучке дружине и једном од главних ликова 
ју нач ких народних песама. Наиме, директор, школ-
ска стручна већа и одбори и Музеј школе дошли су 
на идеју да у стогодишњици ове васпитно-образов не 
установе, 2022. године, један од централних дога-
ђа ја буде отварање споменика овој историјској и 
ле ген дар ној личности. Предложена је и локација 
– мали парк са дечијим игралиштем на углу улица 
Старине Новака и Цвијићеве.

Разлози за подизање овог споменика су бројни. 
Од 80-их година 19. века исти је назив улице Стари-
на Новак, где се планира споменик. До 1964. године 
об лиж ња раскрсница је називана Трг Старине Нова-
ка. Основна школа „Старина Новак“ је основана 
1922. године. Фронт старе зграде школе је окренут 
улици, а споменик би био на неколико десетина ме-
тара од ње. Ретке су школе у српској просвети које 
су од свог оснивања носиле назив према познатим 
лич нос ти ма. У овом делу општине Палилула, месна 
за је дни ца носи назив по Старини Новаку. На лока-
цији је близу ток Дунава, а Новак је рођен низводно 
у Поречу, данашњем Доњем Милановцу. Хајдуковао 
је и ратовао често у Банату, а од изабране локације 
за по чи ње помало заборављени део и назив старе Па-
ли  лу  ле – Хаџи-Поповац, који се још раније називао 
Ба нат ско село. Турска историјска врела га помињу, 
да заједно са Дели (лудим) – Марком, у времену 
Дугог рата, четује и долази до самог Београда. 

Модел споменика је урађен. Може се се и распра-
вља  ти о понуђеном решењу, које је, на наше задо-
вољство, атипично, али које дубински и метафори-
ч но обележава хронотоп, историју и легенду ове 
при  лич  но заборављење личности. Идејно решење 
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није претња никоме и ничему, већ метафо-
ра и су бли  ма  ци  ја до бро на мер не и велике еп-
ске тра ди ци  је.

Личност Старине Новака у српским и јуж-
нословенским земљама нема обележја нити 
спо  ме  ни  ка, осим у именима појединих фок-
лор  них група и друштава, улица у више гра-
дова, ватрогасног друштва... Однедавно (лето 
2019.) у парку Пала у Републици Српској 
стоји занимљив споменик Новаку од др ве-
та, рад једног јапанског уметни ка. После Ја-
хо  рин   ског уметничког бијенала, дочекао је 
и крај лета радећи ову скулпту ру, сигурно 
одуше вљен природом Јахорине и Романи је, 
при ча ма и легендама тог епског ареала ха-
рам  ба  ше Новака. У граду Клужу, у Тран сил -
ва ни ји (Румунија) постоји монументалан 
споме ник „Баба Новаку“, комаданту хај дуч-
ких дружина, који се борио на страни хриш-
ћа на и влашког војводе Михаја Храброг у 
су ко бу са Османским царством у „првом све-
ев роп ском рату“ (Дуги рат, 1593 – 1606). У 
овом граду он је брутално уморен у ко ло  пле-
ту хришћанских несугласица. Од 2011. годи-
не ђаци и наставници Основне школе „Стари-
на Новак“ посећују овај град и на споме ник 
по ла жу венац. По пројекту („Старина Но-
вак-BabaNovac) ос тва ру је мо међународну 
са рад њу са школама, нашим пријатељима, у 
гра до ви ма Клужу, Блажу и Темишвару.

Наставно особље, директор и Тим за му-
зеј школе отпочео је кампању за реализацију 
наше идеје. Сматрамо да смо дужни свим ге-
не ра ци ја ма наше школе, општини, граду и 
српском роду и да ћемо пројекат довести до 
све ча ног отварања. Наша средина ће испо-
штовати сву законску процедуру. Одређени 
ко ра ци су већ предузети и елоборат је послат 
на потребне инстанце. Уназад три године, у 
не фор мал ним сусретима, општина и град су 
упо зна ти су нашом идејом и жељама, а доби-
ли смо и многобројне поруке одобравања и 
до бро на мер не савете.

Предлог за споменик је оригинално аутор-
ско дело академског вајара Здравка Јоксимо-
ви ћа. Споменик је замишљен као фигуратив-
на скулптура. Консултације су вршене са 
ис то ри ча ри ма, историчарима уметности, 
умет ни цима који су указали на литературу, 
до ку мен та, чињенице и записе о важности и 
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ве ли чи ни Старине Новака. Сам карактер спада у уметничку фикцију аутора. Споменик ће бити 
из ли вен у бронзи. Предвиђена је фигура од око 2,5 метра на постаменту од око 1,2 – 1,5 метара. 
Натпис је следећи: Старина Новак/рођен између 1520. и 1530. године/страдао 1601. Постамент је 
пред ви ђен као амбијентална целина од камених коцки, од којих су неке и физички одвојене, мета-
форично приказујући старо утврђење. Мали парк и дечије игралиште било би модификовано како 
би се обезбедио приступ споменику. Приликом рада на споменику урадио би се детаљнији нацрт 
ам би јен тал не целине. Здравко Јоксимовић је у свом предлогу реализације предвидео и потребно 
време стварања, као и читаву материјално – финасијску конструкцију.

Активности у реализацији овога пројекта планиране у овој и следећој години ће бити кључне. 
Време светске пандемије нам отежава многе видове кампање. Школа ће покренути мисију и об-
ратиће се многим институцијама града, Републике, културе, науке и образовања ради помоћи у 
реа ли за ци ји подизања споменика.

М.П.
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ДЕВЕТА СМОТРА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Дошао је ред да ђаци представе ко их није напуштао све време пандемије. 

Кућни љубимци су, вероватно, били најверније и најдраже друштво.

Ове школске године традиционална Смотра кућних 
љубимаца организована је као и ве ћи  на школских 
активности – ОН ЛАЈН. Пред ста вља ње кућних 

љубимаца обављено је путем видео клипова. У видео 
клиповима су ученици пред  ста  ви  ли своје љубимце, го-
ворили о њиховим каректаристикама и навикама.

Одзив је био одличан, што показује да су се уч е  ни ци 
за же ле ли слободних активности, које су реду ко ва не због 
тренутне епи де мио лош  ке си туа  ци  је, и да међу ученици-
ма наше школе има мно  го правих љубитеља животиња. 
Одазвало се 46 поносних власника кућних љубимаца. 
Међу љу бим ци ма било је највише паса и мачака али је 
било папагаја, канаринаца, хрчака. Нису изостали чак 
ни егзотични љубимци као што су гуштери, кор  ња  че и 
ак ва ри јум ске рибице.

Читав поступак спровођења дигиталне смотре кућ них 
љубимаца спровела је млада ТВ НОВАК и била на ви-
сини задатка. Пристигли видео клипови су обрађени и 
постављени 1. јуна на ТВ страну сајта школе. На тај на-
чин, овај вредан и обиман ва тро мет филмчића о кућним 
љубимцима постао је доступан најширој јавности. Сви 
ученици који су узели учешће у овој манифестацији на-
грађени су традиционалним препознатљивим диплома-
ма којима су награђени сви учесници претходних осам 
смотри. 

С.Д.
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Највећа врлина ђака је, не да оценама и победама на такмичењима 
претек не све другове, већ да буде савестан ђак.

За ђака генерације ОШ“Старина Новак“ школске 202/21. године изабрана 
је Ру жи ца Јаничић, ученица двојезичног одељења, добитница дипломе „Вук 
Кара џић“ и више посебних диплома које додељује Наставничко веће наше 
школе. НОВАК јој је поставио неколико питања у вези са овим важним 

постигнућем.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

„ПЛАКЕТА САВЕСНОГ ЂАКА“ 2021.

Плакета 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 четири 
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 дирек-
тор школе је Плакету савесног ђака доделио следећим ђацима: Наталији Матићевој, Луки Николићт, Ањи 
Давинићевој, Милици Ђорђевићевој, Мухамеду КИнгијиу, Маши Радојевићевој, Еви Андоновој, Андреи 
Косићевој, Емилији Нешићевој, Јовани Марјановићевој, Василију Перуничићу, Маши Симончићевој, Ка-
тарини Стефановићевој, Софији Бечићевој, Вуку Ђорђевићу, Наталији Жебељановој, Јани Марковићевој, 
Марку Војкићу, Милени Ђуровићевој, Вери Рогановој, Мии Марковићевој, Александри Јовановићевој, Та-
мари Земуновићевој, Дарји Липскајовој.

В.В.

Колико рада и труда је потребно за овакав успех?

Било ми је потребно пуно труда и учења да бих имала одличне оце-
не и дипломе на такмичењима, због којих сам проглашена за ђака 
генерације.

Какви су твоји планови за будућност?

Планирам да завршим Математичку гимназију. После тога желим 
да завршим факултет и завршим мастер и докторат. Након доктрата 
волела бих да се запослим у неком научном центру или институту.

По чему ћеш памтити дане проведене у школи Старина Новак?

Дана проведене у школи памтићу највише по занимљивим часови-
ма, дружењима са пријатељима, излетима и разменама ђака.

                                       
 
 
                  
 
 
 
 

На основу одлуке  
Наставничког већа ОШ Старина Новак,  
донесеној на 14. седници 17.06.2021.  
деловодни број 664-1 од 21.06.2021. године 

 
 
  
 
 
 
    

   проглашава се  
 

          
 
 
 
                   

                                                                                          
                        

 

        У Београду      
    28.06.2021.       директор школе 
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Учите да слушате!

Карактеристике радија као техничког медија

ЧАС СЛУШАЊА РАДИЈА
У редакцији јединог ђачког радија у Србији ствара се сопствена 

продукци ја програма, али се отишло и даље – ђаци се уче како се 
снимљени радијски програм слуша

Радио је топао медиј, a „топао медиј је онај који продужује једно чуло у ’високој дефиницији’. 
Висока дефиниција је стање засићено подацима. Телефон је хладан медиј, односно медиј  ниске 
дефиниције, јер уво добија оскудан број података.“ (Мек Луан, 2007:24)

Радио је персонални медиј, уочена је његова могућност утицаја на појединца, обраћа се слушаоцу 
као појединцу, што повећава убедљивост поруке коју носи.

Радио је и секундаран медиј, јер може да се конзумира уз многе друге активности, не морамо да 
концентришемо пажњу на њега док радимо друге послове.

Радио је најбржи и свеприсутан медиј, било где и у сваком тренутку, није му потребна превелика 
техничка и програмска екипа, прескупа технологија. Најзначајнији помак у развоју радија, у да-
нашње време је Интернет радио, чија су природа и могућности најбоље описани на начин да омо-
гућавају да програм, рецимо и наше школске радио станице,  доспе у буквално све крајеве света.

Радио је флексибилан и прилагодљив.

Радио је медиј који афирмише оралну  и дијалошку културу. 

Радио је невизуелан и вербаланвербоцентричан, медиј имагинације. Глас са радија треба да оживи 
речи и омогући нам да визуализујемо пределе, људе и догађаје о којима је реч. 

Основна улога радија је да информише, забавља и образује. Образовни аспект радија је оно што 
нас интересује.
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Како слушати радио?

Наша улога у учењу и промовисање активног слушања радија

Пре свега, потребно је обезбедити физичке услове за слушање радија. Удобан простор, довољну 
тишину у просторији у којој се слуша радио и физичку  усмереност ученика/слушаоца ка радио 
пријемнику.

Док слушате радио, уколико желите да чујете и разумете информацију, неопходно је да у пуној 
концентрацији слушате. Речи на радију, за разлику од писаних, смењују друге речи и због тога 
радио јесте медиј тренутка.

Порука на радију шаље се публици једном. Уколико чујете непознату реч на радију, док будете 
потражили појам у речнику или питали некога за појашњење, радијска порука ће већ проћи.

Истраживања су показала да много боље памтимо информацију уколико је прочитамо тј. видимо. 
Врло често само слушајући радио заборављамо део информације, јер не постоји слика са којом 
бисмо повезали и запамтили информацију. Да бисте слушали радио, поред радијског апарата и 
могућности пријема одређене радијске станице, захтева се здраво чуло слуха.

Непоштовање наведених препорука за слушање радија ставља ученике у положај пасивних слуша-
лаца. Радио не захтева писменост, па часовима слушања могу присуствовати и најмлађи ученици 
наше школе, али захтева испуњене поменуте услове за слушање радио програма.

Нашу медијску публику, наше ђаке можемо организовати или као слушаоце одређених, готових 
медијских садржаја или као оне који непосредно генеришу медијске садржаје (непосредни кре-
атори медијских садржаја).

Облици и форме радио емисија које ћемо емитовати, у сврху учења слушања радија,  могу бити 
врло разноврсне: радио интервјуи, радијске дискусије, радијски документарци, радио драме, му-
зички програм, радио квиз, радио вести... једноставна читања изабраних поетских или прозних 
радова...

Садржаје које емитујемо могуће је прилагодити наставном програму (да га прате или допуњују), 
а можемо емитовати и садржаје који не корелирају са предвиђеним садржајима за учење, али они 
морају бити образовног карактера.

Функцију радија као секундарног медија могуће је остварити и као необавезно слушање радија 
(најчешће се емитује музика), при чему не морамо да се концентришемо на радио док обављамо 
друге задатке.

Најбољи ридио програми не морају бити и најслушанији, као што ни понуђени наставни садржаји 
не морају бити најбољи.

В.С.



ГОРОМ ЈАШЕ СТАРИНА НОВАЧЕ

Замислите да сте српски сељак петнаестог, шеснаес-
тог или седамнаестог века. Турци су узимали данак 
у крви, спавали прву ноћ са младом, отимали сваку 

вредност у кући, гонили на кулук и у ропство. А орало се 
воловима или кравицама, живело у дрвеним кућицама без 
прозора и са огњиштем изнад кога је дим одлазио кроз 
кров. Хране премало, нема воде, нема струје, нема ле-
ка ра нити лекова. Ђаци би рекли – црни бедак! Шта је у 
таквој ситуацији српском сељаку било најважније? Да ли 
да смишља песме и слуша гусларе или да рмбачи на њиви 
и пољу како би уграбио нешто хране да му породица пре-
живи? А, гле чуда, међу таквим Србима гуслари су били 
важне личности. Док су гуслали, чељад би чак устајала из 
поштовања. Зашто би гуслари имали толику важност? Е 
ту се налази слутња да су народне песме имале још неки 
значај сем разбибриге уз певање. Није спеченом српском 
сељаку било до разбрибриге, већ му је било важно да при-
преми и обави орање, сејање, жетву. А за планирање ових 
активности од изузетног значаја је било да зна временске 
прилике и кретање годишњег доба. Једном речју – кален-
дар. Можда су народне песме биле нека врста календара 
који су гуслари, како-тако, чували у симболици својих пе-
сама. Ако би ову предпоставку прихватили, бар за трену-
так као тачну, искрсло би да су народне песме за сељака од 
изузетне важности, а њихов значај добио би дубљи смисао 
од онога који сада прихватамо. Има ли бар назнака да 
је оваква предпоставка са макар трунком потенцијалне 
оправданости?

Песме које су у овој књизи објављене углавном су наста-
ја ле (прикупљане) у областима за које данас држимо да 
нису српске и због тога би неки други народи могли по-
лагати право на њих као своју културну баштину. Ипак, 
постоји много показатеља који указују да се ради о српс-
ким песмама за које се, евентуално, може рећи да су само 
пре тр пе ле одређене модификације које су, пре свега, у 
до ме ну естетског али не и суштинског. 

Песма Женидба Приморац Илије чини се да има дубљи 
смисао. Посебно је у овој песми интригантно да се Сиби-
ња нин Јанко (од Сибиља Анко) доводи у везу са Старином 
Но ва ком. Званичним стручњацима ово би изгледало не-
спо ји во али се, заправо, у овој вези крије дубоки смисао 
који, овом прилико и заслугом ОШ“Старина Новак“ и 
њеног Музеја школе, може бити објашњен. Нај слав ни ји 
бра  ни  лац Београда, престонице српског деспота Стефа-
на, био је Сибињанин Јанко (Јан Хуњади). У Београду је 
умро од болести али је ипак сахрањен у једном другом 
Бео  гра  ду – Ердељском Београду који се данас налази у 
Ру му ни ји и преименован је у Алба Јулија. Старина Новак 
је Ердељски Београд на челу велике редовне војске, као 
главни официр и генерал, ослободио од Турака! Дакле, 
иако Старина Новак није од Турака ослободио Београд на 
ушћу Саве у Дунав, ипак је ослободио Београд у Ердељу у 
коме и данас почива наславнији бранилац Београда. Ето у 
чему је народни српски певач, с правом, видео смислену 
везу Сибињанин Јанка и Старине Новака који нису били 
са вре ме ни ци. 

Српске народне песме су изразито историјске, што 
указује да је уметничка функција у подређеном положају 
(можда је ово доказ о дубљим значењима српских народ-
них песама, значењима које тек треба да откријемо а које 
су се Србину старих времена подразумевале и зато нису 
сачуване, односно, Србин старих времена није сматрао 
да је потребно осмислити начин да се сачува нешто што 
се свима подразумева). Како објаснити чињеницу да из-
разито историјске песме ипак нису историјски доследне 
због чега не могу бити примарни историјски извор? Од-
мах пада на памет да постоји нешто још важније од важне 
историчности. Нама, признајемо искрено, на памет пада 
једино календар. Неки разлози за ову претпоставку су већ 
изнети али ево још неких. Хајдучки састанци и растан-
ци су два важна календарска обележја, важна за сељачку 
популацију која је морала имати смернице када сејати, 
када жњети, када је време киша, када је време снегова итд. 
Како је сељак старих времена, неписмен и необразован, 
тачно знао одговоре на сва поменута питања и успешно 
их планирао иако је вековима имао јарам над главом? Не-
где је ипак морао имати похрањен орјентир и својеврсни 
подседник. Народне песме су му једине биле на распола-
гању. Песме о Старини Новаку се уклапају у ову предпос-
тавку. Старина Новак је приказан као хајдук што би било у 
неслагању са историјским чињеницама које показују да је 
био писмен, образован официр који је говорио и најверо-
ватније писао на више језика и под командом имао велике 
војне формације, да му шума и гора нису биле једини ам-
бијент у којем је био непобедив (поред краља Милутина 
једини је српски историјски лик који никада није војно 
поражен). Ако се пође од премисе да народне песме имају 
дубље значење, произилази да је хајдуковање Старине Но-
вака важно јер је у функцији календара, у функцији орјен-
тисаности у следу смене временских прилика и годишњих 
доба, и у том смислу је његов статус једнако важан као 
и ранг велможе. Односно, придавање хајдучких особина 
Старини Новаку није у супротности са историјским чиње-
ницама које га утврђују га као образованог генерала, јер 
се хајдучки састанци и хајдучки растанци, као и много 
других феномена који су у вези са вегетацијом (шумом и 
гором) скопчане са практичном страном календара, по-
требном српском сељаку. Многи стихови из песама књиге 
која је пред вама загонетни су и необјашњиви модерним 
схватањем народних песама. 

В.В.

Да ли нам промиче дубљи смисао песама које објављујемо а да ни не покушавамо да про ве ри мо да ли 
прикривени смисао ипак постоји, слепо верујући савременој књижевнос ти и савременој науци?

пета књига библиотеке „Новакова руковет“
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ПРЕЖИВЕТИ ОНЛАЈН НАСТАВУ

Одлуку да наставу пратим онлајн донела сам 
заједно са својим родитељима након дужег 
разговора и двоумљења. Здравље мора бити 

на првом месту, размишљали смо, а за све остало 
ћемо се некако снаћи. У почетку је то изгледало као 
добар избор. Могла сам сама да распоредим своје 
време за учење и за све остало што желим да радим, 
није било страха да ћу закаснити на час нити да ће 
ме неки наставник прозвати да одговарам, а ја нисам 
баш најспремнија. Међутим, како је време прола-
зило, полако сам увиђала и мане донесене одлуке. 
Наставнике нисам могла често да виђам, што је дос-
та отежавало учење и разумевање градива. Иако сам 
могла да им се обратим кад год сам имала потребу 
за тим, то ипак није било лако и брзо као када сам у 
школи, на часу, преко пута наставника.

Своје друштво из школе нисам виђала. Сретала сам 
их само онда када сам долазила на неки контролни 
задатак или одговарања, али би то било само на не-
колико минута у пролазу. Ти сусрети су умели и да 
ме растуже јер нисам видела њихове осмехе испод 
маски. Када сам раније похађала наставу у школи, 
нисам била свесна колико је важно и лепо то што 
проводим време  са својим пријатељима сваки дан и 
узимала сам то здраво за готово. Много ми је недос-
тајало дружење са вршњацима. Колико ми то значи 
не бих вероватно никада ни схватила да се нисам на-
шла у оваквим околностима у којима је мој друштве-
ни живот потпуно нестао и када ми је компјутер по-
стао најбољи пријатељ. Посматрање блиских људи 
само преко екрана може заиста да растужи човека.

Давала сам све од себе да научим оно што се учи 
у школи, да добијем добре оцене на проверама 
знања, и у томе сам успела. Имала сам материја-
ле постављене на школској платформи за учење на 
даљину и у нашим google учионицама, редовно сам 
пратила све што наставници шаљу и успевала сам 
да држим корак са осталима. Међутим, одлазити у 
школу само због усменог одговарања и оцењивања 
никако не спада у лепоте школског живота. Разго-
варајући са онима који су исто одабрали онлајн на-
ставу, схватила сам да сви желе да се врате у школу, 
али је само Матеја то и учинио када су се његови 
вакцинисали.

У два наврата су на неко време сви били принуђе-
ни да наставу прате онлајн „због неповољне епиде-
миолошке ситуације“. За мене су то биле најлепше 
недеље у овој школској години. Могла сам да чујем 
и видим све своје наставнике и другаре, па макар и 
преко екрана, да учествујем у разговору, да слушам, 
да поставим питање и одмах добијем објашњење, да 
се смејем заједно са пријатељима, да помогнем, да 
радим у групи, а не сама.

Надам се да ће следеће школске године живот по-
ново заличити на оно што је некад био и да ћемо сви 
опет бити на окупу. Једино тако ћу моћи да забо-
равим на овај период усамљености, раздвојености, 
збуњености, неизвесности и, наравно, маски.

Сара Лукић VII 2

587

Мај је месец и полако се ближи крај школске године, а ја своју школу за све 
ово време од септембра, као један од оних ђака који су све време учили „на 
да љи ну“, нисам много посећивала и, сада са сигурношћу могу да кажем, то 

ми много недостаје.

исповест ђака у настави на даљину



НЕМОЈТЕ ДА ПУШИТЕ

ОСМАЦИ 
ОТПРХНУШЕ ИЗ 
СТАРОГ ГНЕЗДА

ДИМ

Како је наша ученица спровела најискренију 
кампању против пушења.

Прича са насловне стране.
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Последњи школски дан за генерацију 2006. у „Ста-
рини“ био је 8. јун. Прославили су га како тради-
ција налаже! Обучени у исте црно-беле мајице, 

сликали су се у школском дворишту, прошетали до Таша 
и на крају завршили уз трубаче.

Школски часови су за мене често инспиративни 
и подстичу ме на размишљање. Са наставни-
цима моји другари и ја разговарамо о важним 

темама, питањима и вредностима. Недавно смо на часу 
биологије разговарали о томе колико дувански дим на-
рушава здравље људи. Овај разговор ме је подстакао на 
размишљање  и осетила сам потребу да и ја дам свој 
допринос у борби против дуванског дима па сам написа-
ла песму.  Наставници биологије сам изрецитовала ову 
песму већ на следећем часу. Желела сам да стихове чују 
и другари из одељења и да ове речи допру до што већег 
броја људи. На идеју да напишем ову песму сам дошла 
јер желим да свим људима, али и деци, скренем пажњу 
на штетност дуванског дима. Надам се да ћу у томе ус-
пети. Ова песма је мала, али моја жеља да живимо у 
здравијем свету је велика и снажна.

Борићу се ја средствима свим 
да престанемо да удишемо дувански дим.

Пушење убија!
То јавно кажем,

 И овим никога не лажем.
Борићу се против дуванског дима 

јер то ће донети добро свима!
Извињавам се сад пушачима свим,
али ја не подносим дувански дим.

Дуња Радисављевић V/3



ЕРАЗМУС + У НАШОЈ ШКОЛИ
Требало је да путујемо ове школске године. Имали смо у плану да посетимо школе у Белгији и 
Шпанији, а да наредне године ми будемо домаћини. Сви планови су пали у воду и морали смо 
да се прилагодимо новонасталој ситуацији. Ипак, успели смо да наш заједнички пројекат 

„Бајке и деца 21.века“ одржимо у животу.

Сналазили смо се и то на врло занимљиве начине. Мало смо користили 
тра ди ционалне, слободно могу рећи „старинске“ начине комуникаци-
је, јер смо једни другима слали новогодишње и божићне честитке по-

штом! Путовале су недељама. Ми старији смо се подсетили шта то беше 
ишчекивање, а ђаци су, можда први пут, били у прилици да добију огромне 
коверте и да их отварају. Овим путем смо једни другима слали и дечије ра-
дове. Традиционалан начин комуникације зачинили смо и појачали савре-
меним оруђима.У сталном смо контакту путем WhatsApp-а, редовно смо се 
састајали на Zoom-у, размењивали смо видео снимке и све што смо урадили 
постављали смо на Etwinning! Наш школски тим је направио и посебан сајт 
пројекта www.fairytalesuptated.rsна коме се може наћи све што смо урадили 
и то на српском и на енглеском језику. Ове године смо разменили између 
себе три традиционалне бајке, ставили им зарезе уместо тачака, мало их 
осавременили и зачинили хумором – што је и циљ овог пројекта. 

Н.М.

Дружење и упознавање међу српским и холандским 
ђацима је релаизовано коришћењем модерних 
средстава комуникације. Ученци су, као што је то 

био случај и до сада, имали свог другара из Холандије-
са којим су успоставили директну комуникацију преко 
друштвених мрежа и платформивећ крајем порвог по-
лугодишта. Тако су имали прилику да се ближе упознају 
40 српски и 50 холандских ђака. Након договора о свим 
детаљима релаизације виртуелне недеље размене између 
српских и холандскин наставника, прво окупљање свих 
учесника, и ученика и наставника из обе школе, одржано 
је преко платформе Зум 11. марта 2021. године. Након 
обраћања директора наше школе, као и координатора 
за двојезичну наставу холандске школе, ученици су пре-
зентовали о свом граду, школи, држави. Потом су уче-
ници, подељени у групе, 
приступили посебним Зум 
са стан ци ма у којим су ре-
ализвоане радионице из 
математике и историје, 
фи зике, енглеског језика. 
За радионицу „Две исти-
не и једна лаж“ ученици 
су добили задатак да уна-
пред припрме задатке за 

тај игроказ, а победници су добили слаткише. Овоме је 
следила подела ученика у десет група са десет тема. Уче-
ници су добили задатак да упореде сличности и разлике 
у својим државама на неку од задатих тема: образовање, 
свакодневни живот тинејџера, музика, исхрана, спорт, са-
моодрживост, Ковид 19 и искуства уобе државе кроз очи 
ученика итд. Ученици су радили на пројекту око месец 
дана.

Наредног месеца, у мају, реализоване су презентације 
којима су ученици представили резултате својих истра-
живања на задату тему. У два термина истовремено је 
рализовано пет зум састанака укојима су ученици пре-
зентовасли своје радове. Сваком састанку је присуствовао 
један српски и један холандски наставник. Након  презен-

тације следила је дискусија. 
У условима када је норма-
лан живот заустављен ова 
виртуелна недеља размене 
показала је да међусобно 
упознавање српских и хо-
ландкси ђака може бити ус-
пешно реализовано упркос 
пандемији. 

М.М.
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„НЕДЕЉА РАЗМЕНЕ“ СА 
ХОЛАНЂАНИМА ПРКОСИ 

КОРОНИ
Ове школске 2020/2021године, међународна сарадња са 

холандском школом ,,Sint Janscollege‘‘ из Хунсбрука 
(Hoensbroek) и ОШ“Старине Новак“ услед проглашења међу

народне пандемије оставрена  је у виртуелном окружењу.



Занимљивости 
о школи 
прикупио и 
записао  
Влада Вучинић

Као и свака друга установа, и школа Старина Новак 
је морала на својој згради да има обележје установе 
како би је родитељи, ђаци и разноразни намерници 

могли да препознају. Прва, оригинална табла са натписом 
имена школе на садашњој школској згради, налазила се код 
главног улаза у школу из великог школског дворишта. Била 
је од стакла испод кога је стајала нека врста налепнице са 
натписом. Натпис је био чак у четири реда обавештавајући 
да се школа налази у социјалистичкој Србији и на општини 
Палилула. Изнад ових редова, на средини, као пети ред, на-
лазио се тада новосклепани социјалистички грб Србије. Ова 
табла није сачувана, вероватно погођена лоптом из великог 
школског дворишта, али је, на основу старих фотографија, 
сасвим извесно да је била на свом месту најмање до 1972. 
године. На истом месту су је, једна за другом, замениле две 
нове табле, израђене од метала, отпорне на ударе лопти, на 
којима је натпис био урезан у виду рељефа. Прва метал-
на табла види се на једној фотографији из 1983. године и 
имала је скоро идентичан натпис као њена стаклена пре-
дходница. Следећа метална табла појавила се, вероватно, 
деведесетих година. Занимљиво је, можда нисте знали, да 
су све поменуте табле биле исписане ћирилицом што већи-
на табли разноразних фирми и радњи око школе није ни 
данас. Још занимљивије је да се на другој металној табли 
није налазио грб социјалистичке Србије, нити било какво 
обележје државе, вероватно зато што су се државе мењале 
брже него што су то могле табле. 

Друга метална табла је дуго остала обележје школе на 
њеној фасади код главног улаза из великог школског дво-
ришта. Тек 2010. године, донаторством ђачког родитеља 
из тог времена, појавио се на фасади зграде, окренутој ка 
улици Кнез Даниловој, још један натпис имена школе, рас-
поређен на три табле вешто спојене у целину. Лепим брон-
заним словима Мирослављевог јеванђеља, у висини између 
првог и другог спрата, освануо је још један натпис:

основна школа -  СТАРИНА НОВАК -  
основана 1922.

Годину дана касније, стара метална табла са натписом 
имена школе скинута је са фасаде и похрањена у новоос-
новани Музеј школе. Том приликом је и на углу школске 
ограде, према улици Кнез Даниловој, постављена табла са 
препознатљивим грбом школе (дигиталци би рекли лого 

ТАБЛЕ СА НАТПИСИМА 
ШКОЛЕ СТАРИНА НОВАК

школе) тако да се на највећем делу улице Кнез Дани-
лове, од Владетине до улице Старине Новака, могла 
видети из далека.

Није позната судбина табле са натписом школе која 
је стајала на старој школској згради у улици Старине 
Новака. Нису сачуване фотографије на којој се она 
види нити макар сведочења ондашњих ђака о најста-
ријој табли са натписом имена школе. Можда такви 
материјални докази негде још увек постоје због чега 
Музеј школе не одустаје у потрази за њима. У том 
смислу, љубазношћу директора Високе текстилне 
школе која је сада смештена у старој згради наше шко-
ле, професора Горана Савановића, на предлог наше 
школе обављена је прва претрага старе школске зграде 
са циљем да се пронађе ишта од артефаката који би 
занимали Музеј школе, укључујући и поменуту таблу. 
Није пронађено ништа што би било спектакуларно али 
ће се потрага поновити и наставити када се ураде оз-
биљније и опсежније припреме за ову врсту потраге, 
по суштини једнакој археолошком ископавању.

Занимљиво је да је на истој фасади стајала још 
једна табла посвећена добротвору школе, Радојку 
М. Гавриловићу, палилулском трговцу који је у он-
дашњој штампи изјављивао да је уз помоћ пријатеља 
и ондашње општинске управе борио се две године за 
изградњу школе због чега је био први домаћин школ-
ске Славе, а да му је име златним словима уписано 
на школској плочи.  За њу постоји нада да се још увек 
налази затурена негде у старој школској згради, па чак 
и да је, можда, замалтерисана у зид и прекречена у 
време када су нове комунистичке власти спроводиле 
национализацију као део своје социјалистичке револу-
ције. Нажалост, постоје индиције да је ова табла пре-
живела Други светски рат на фасади старе школске 
зграде али да ослободиоце Београда није.
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Не постоји школа у Србији која дуже спроводи срп-
ско-енглеску наставу непрекидно, од ОШ“Старина 
Новак“. Пракса спровођења наставе на енглеском 

и српском језику почела је 2006. године. Ентузијастич-
ни почетак окупуо је око овог посла велики број настав-
ника али је сложеност наставничког рада овог пројекта 
осипао временом број наставника укључених у двојезич-
ну наставу и усталио се на три предмета који се изводе 
двојезично (математика, историја, физика) и данас. За 
реализацију двојезичне наставе формирају се посебна 
одељења, по једно у седмом и једно у осмом разреду. За 
упис у двојезично одељење ђаци кандидати полажу тест 
провере знања енглеског језика. Највећу кризу двојезичне 
наставе, можда нисте знали, наша школа је имала 2016. 
године, тачно на јубиларну десетогодишњицу спровођења 
двојезичне наставе у нашој школи. И, уместо да ужива-
мо у обележавању овог важног јубилеја, наслађујемо се 
честиткама и похвалама за постигнућа у овом облику 
наставе који не спроводи ниједна школа у Србији сем 
наше, као хладан туш стигла је неумољива бирократска 
одлука ресорног министарства да наставници, који већ 10 
година држе наставу на енглеском, по новим стандарди-
ма не испуњавају потребан ниво знања енглеског језика. 
Запретило је потпуно гашење двојезичне наставе, не само 
у нашој школи него у Србији! Бирократском одлуком ус-
краћено је целој генерацији ђака овај вид функционалне 
наставе. Али, оно што је покварила бирократија спасила је 
својим ђацима ОШ“Старина Новак“. Основала је Клуб за 
двојезичну наставу који је спровео двојезичну наставу као 
ваннаставну активност. Чак је овај клуб успео да одведе 
ђаке у Холандију и са партнерском холандском школом 
Sint-Janscollege, Noensbroek, спроведе посебан програм 
двојезичне наставе у иностранству. Идуће године биро-
кратска заврзлама је отклоњена али је учињена трајна 
штета. Један наставник, разочаран лицем бирократије 
која не штеди чак ни школе, трајно се повукао из пројекта 
двојезичне наставе. Од тада, двојезична настава се спро-
води за три предмета.

Када школа испуни век трајања, како је то наша шко-
ла доживела, успомене извиру са свих страна, из 
много деценија. Свршени ђаци уписују своју децу 

где су и сами ђаковали, а нови слој сећања, као нови слој 
у седименту, ствара се од нових догађаја и дешавања. Неке 
баке и деке који долазе у школу по унучад након проду-
женог боравка, некада су и сами били ђаци у истој школи, 
уписивали своју децу у исту школу, што чине и њихова 
деца са својом децом. И тако је генерацијска веза добијала 
дубљи смисао. Чак и наставници школе уписивали су своју 
децу у Старину. Неки од њих, након неколико сезона усте-
зања и премишљања да ли је згодно да заједно са сопстве-
ном децом иду у исту школу, ипак би се одважили да своју 
децу упишу у Старину. Дешавало се, чак, да када та деца 
окончају своје студије и сами постану професори, врате 
се својој школи и преузму наставничку палицу. У новије 
време, можда нисте знали, може се навести више приме-
ра мајки и кћери које су у Старини радиле истовремено. 
Наставница физичког васпитања Мира, до своје пензије, 
била је и колегиница сопственој кћери Соњи, наставници 
енглеског језика. Наставница математике, Љиља, такође 
је до пензионисања, радила са својом кћери Весном, на-
ставницом математике која је још увек наставница наше 
школе. Њих две, мајка Љиља и кћер Весна, биле су чла-
нови истог актива наставника математике, а због тога и 
Стручног већа. Ни ненаставно особље није остало изузето 
из ових токова.  Теткица Славица још увек је у истој шко-
ли са својом кћери Александром, учитељицом. Некада се 
открије да су, чак, и унуци бивших радника Старине по-
стали њени ђаци. Деда наше ученице Доротее, Миодраг 
Симовић, педагошки саветник, био је директор ОШ“Ста-
рина Новак“ крајем седамдесетих и почетком осамдесе-
тих година прошлог века. Ни актуелни директор школе, 
који све ове занимљивости сакупља и записује, није остао 
искључен. Оба сина су му завршила Старину.
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КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ

Ове године ступио је на снагу Закон о родној 
равноправности који је нашој школи до-
нео неке од обавеза за које није сигурна 

како да их испуни. Овај закон прописао је из-
мене садржаја постојећих планова и програма 
наставе и учења, студијских програма и уџбе-
ника и другог наставног материјала, што ће у 
пракси изискивати израду, штампање и дистри-
буцију нових уџбеника. Такође, овај закон нала-
же коришћење родно осетљивог језика не само 
у уџбеницима и наставном материјалу, него и 
у сведочанствима, дипломама, класификација-
ма, звањима, занимањима и лиценцама. Даље 
се овим законом налаже да се уравнотеже за-
ступљености полова при упису на студијске про-
граме што, заправо, значи да ће приоритет при 
уписивању на факултет имати изједначавање 
броја мушких и женских кандидата над бројем 
бодова које су кандидати и кандидаткиње имали 
и имале при упису. Исто важи и у области науч-
ноистраживачког рада и спорта.

У нашој школи, од укупно 77 запослених, само 
су 15 запослених мушког пола, из чега происти-
че наша тешкоћа да испунимо законску обавезу 
уравнотежене заступљености полова јер је жен-
ски пол више од пет пута заступљенији од муш-
ког иако закон подразумева потпуно супротну 
премису. Но, у школи се због тога нико не осећа 
угрожено већ у школи постоји већинска замиш-
љеност због стрепње како да се испуни обавеза 
коришћења родно осетљивог језика. Ради ис-
пуњења прописане законске обавезе неопход-
но је створити речи које никада нису до сада у 
школи коришћене. Неки од неологизама које 
закон налаже да буду створени још увек пред-
стављају нерешив задатак. На пример, термин 
одељенски старешина, који је одувек коришћен у 
мушком роду, како законито исказати у женском 
роду? ОДЕЉЕНСКА СТЕРЕШИНКА! Посебан 
проблем представља стварање женског рода од 
незаобилазне речи ђак! ЂАКИЊА! Неки од нео-
логизама не изазивају велика неприхватања, као 
што су родитељка, педагошкиња, просветарка, па 

чак ни психолошкиња, али нескривени протести 
настану када женске писце уџбеника ословимо 
са ПИШКИЊА УЏБЕНИКА!. Ништа мањи про-
тести не уследе када женске руководиоце струч-
них већа ословимо са РУКОВОДИОЛОШКИЊО 
СТРУЧНОГ ВЕЋА! Са неким новим терминима 
неизбежно изазивамо забуну код ђака. ТРЕНЕР-
КА! ГОВОРНИЦА! ПОСЛАНИЦА! Најзамрше-
није стварање неологизма показало се у случају, 
у школи свима познатог секретара школе. Секре
тарица је службеница средњошколског образо-
вања а секретар школе је дипломирани правник 
одакле произилази да женски род за секретара 
није секретарица. Секретарка је службеница се-
кретаријата, најчешће на челу секретаријата, а 
секретар школе није део ниједног секретарија-
та зато женски род за секретара школе не може 
гласити секретарка. Наметнуо се и предлог СЕ-
КРЕТАРУША али се од тога одустало делом због 
тужног лица секретара школе Оливере Гаврило-
вић када је чула за секретарушу, још више због 
оправдане констатације да је ова реч погрдни 
назив за секретара (и мушког и женског). Мо-
рали смо да се опасно напрегнемо и смислимо 
спасоносно решење: СЕКРЕТАРКИЊА! Дај шта 
даш само да није СЕКРЕТАРУША!

У родно осетљивом језику појавили су се про-
блеми где смо их најмање очекивали, код скла-
пања облика мушког рода од женског. Како гла-
си мушки род речи теткица? ТЕТКИЦАН! Како 
гласи мушки род речи сервирка ручка у школи? 
СЕРВИР! 

Покренуто је и питање женског рода презиме-
на. Да ли ћемо вратити женске облике презиме-
на па кћер из породице Петровић поново звати 
Петровићева, а мајку Петровићка јер закон је 
јасан да је забрањено женски род ословљавати 
мушким родом? 

Вук Стефановић Караџић је сматрао да је језик 
заједно са вером и обичајима једна од три на-
родне светиње и био је противник ковању нових 
речи. При стварању Српског рјечника, строго се

Одељенска стрешинка је родитељки Петровићки објаснила ко је руководиолош
киња Стручног већа, ко је пишкиња уџбеника, ко су тренерка и говорница, и 

када ће сервир доћи са боловања да би теткицан на замени у трпезарији могао 
мало да помогне домарки. Такође је замолила родитељку да поздрави ђакињу 

Петрови ћеву.



Н
ЕДОУMИЦЕ ПРОСВЕТАРСКЕ

придржавао начела да у речник не могу ући речи 
које не живе у народу. Став према помодарском 
измишљању нових речи Вук је на делу заступао 
у више прилика. Када је Друштво српске словес
ности покренуло питање стварања домаће нау-
чне терминологије, Вук се вучије супроставио 
измишљању нових речи како је чинила већина 
чланова друштва. Сматрао је да нове речи треба 
стварати када буде потреба и да „ваља их прави-
ти од народнијих ријечи и по својству народног 
језика, према осталим ријечима“. Свој став пока-
зао је и када је критиковао Видаковића због не-
познавања правила језика које произилази, пре-
ма Вуковом мишљењу, из непознавања начина 
живота, српских обичаја и историје. Критиковао 
је и Мушицког истичући да код њега препознаје 
симптоме академске застрањености у језику јер 
се однародовао. За заступнике овог зла које се 
одражава на језик Вук је, сасвим народски, гово-
рио: „поред туђијех језика на коме науке слу-
шају, којима послове службе раде и у друшт-
вима се разговарају, заборавили су српски и 
мислити, а њихов народни језик, којега силу 
и сладост и богатство они већ не познају, чини 
им се прост и сиромашан, зато су га исквари-
ли и једнако га кваре“. 

B.B.

 

 Немојте се преварити па по ми-
сли ти да је женски ђак уче ни ца 
јер је ученица женски ученик – 
такође немојте ко рис ти ти ни 
ђакица јер је то де ми ну тив од 
ђакиња.

 

 Немојте се преварити па по-
ми сли ти да је женски пи сац 
списатељица јер је спи са те љи
ца женски списатељ.

 

 Како гласи женски род 
од речи домар школе? 
ДОМАРКА!

 

 
Како гласи мушки род за 
секретарицу?!

ЂАКИЊА!

ПИШКИЊА 
УЏБЕНИКА!

СЕКРЕТАРИЦА!

ТЕТКИЦАН!

593



НАСТАВИЋЕ СЕ...

www.starina.rs / Кнез Данилова 33-37, БЕОГРАД / старина.срб


