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СТАРИНИНИ ХАЈДУЦИ У ЧЕТВРТФИНАЛУ 

Јесење, зубато сунце било је сведок размењивања фудбалских снага између 

основних школа са територије општине „Палилула”. Овај догађај одржао се на 

стадиону ОФК Београд, 22.9.2013. године. 

Фудбалски амбасадори ОШ „Старина Новак” били су: 

1. Стефан Шошкић (голман) 

2. Алекса Костић (капитен) 

3. Милан Буцало 

4. Лука Милутиновић 

5. Јован Аранђеловић 

6. Љубисав Беочанин 

7. Страхиња Батањски 

8. Лука Ракић 

9. Синиша Благојевић 

10. Марко Јовановић 

11. Часлав Савић 

12. Никола Јовановић 

13. Лука Ђурић 

14. Никола Конуков 

У групној фази наш тим је одиграо три меча. На премијери наши играчи сусрели су 

се са екипом ОШ „Јован Поповић” у којој су победили са 2:1. Марко Јовановић имао је 

две одличне шансе, као и Љубисав Беочанин, Лука Ракић и капитен екипе Алекса 

Костић. У десетом минуту Лука Милутиновић постиже први погодак за свој тим, након 

чега следи изједначење. На самом крају утакмице Јовановић постиже погодак, после 

кога следи судијска пиштаљка за крај овог занимљивог меча. 
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Другу утакмицу наша школа играла је против ОШ „Јован Цвијић”. Резултат од 1:0, 

голом Јована Аранђеловића, мали је у односу на шансе и посед лопте који је наш тим 

имао током ове утакмице. 

Након избореног пласмана у четвртфинале, наша школа је ушла опуштеније у меч 

против ОШ „Васа Пелагић”. У утакмици без резултатског значаја наши играчи су 

доживели негативан резултат од 1:3, а част нашој школи у овом мечу оправдао је 

стрелац Љубисав Беочанин. 

Пласман међу осам најбољих екипа прослављен је уз бући-бући сокиће спонзора и 

пециво које је играчима и навијачима поделила мајка Часлава Савића, Милена. 
У првој утакмици четвртфинала наша школа је за противника имала екипу ОШ 

„Олга Петров”. Противнички играчи наступили су у дресовима школе фудбала „Витез”, 

што је већ у старту пробудило сумњу да није реч о школској екипи већ о организованом 

клубу. За разлику од нашег селектора наставнице Весне Ћехић и тренера Бојана 

Милутиновића, ривали су за тренера имали бившег фудбалера многих београдских 

фудбалских клубова Лазара Јовичића, једног од тренерских руководилаца школе 

фудбала из Падинске скеле. Ривал је стигао до предности од четири гола, након чега су 

уследила два поготка фудбалера из наше школе. Били су то Љубисав Беочанин и Лука 

Ракић. Али за преокрет није било времена, тако да је резултат остао 4:2 за противника. 

Селектор наше екипе, сматрајући да су за противника наступали дечаци старијег 

годишта, упутила је званичан протест организатору турнира, који је затражио ђачке 

легитимације до среде, 25.9.2013. године, како би се утврдио идентитет играча. 

Посебну пажњу завредео је голман наше школе Стефан Шошкић, који је у неколико 

наврата својим интервенцијама подсетио на свог славног презимењака Милутина 

Шошкића. 

Сви учесници, представници наше школе, добили су од одличног организатора, 

портпарола ОФК Београда, Миодрага Фишера, бесплатне улазнице за наредни меч 

„Романтичара” и екипе ФК Рада. 

Наша екипа побрала је симпатије присутног гледалишта, са жељом да идуће године 

буду још успешнији. 

Матија Савић IV/2 
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JЕСЕЊИ КРОС 

 

Овогодишњи јесењи крос Основне 

школе „Старина Новак” одржан је у 

непосредној близини хале Пионир, у 

четвртак 26.09.2013. године. Крос су 

организовали наставник физичког васпитања 

и сви наставници разредне и предметне 

наставе. 

На кросу су учествовали сви ученици 

од I до VIII разреда. Осим ученичких, 

одиграла се и трка родитеља, што је уједно 

био и први отворени дан школе за њих. 

Трке су биле организоване у три дела. 

Најпре су трчали дечаци и девојчице од I до 

IV разреда. По завршетку трка онима који су 

освојили прва три места у свим категоријама 

уручене су дипломе. Након трка млађих 

разреда,  уследила је трка родитеља, 

проглашење победника и уручивање 

диплома. Последња је била трка ученика 

старијих разреда, од V до VIII. 
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РАДОСТ ЕВРОПЕ 
 

Међународна манифестација деце Европе – „Радост Европе 2013” одвијала се од 1. 

до 5. oктобра. Иако временски услови нису дозволили реализацију свих програмских 

садржаја, гости и њихови београдски домаћини лепо су се дружили стварајући 

међународна пријатељства. 

Ученици наше школе били су домаћини девојчицама из Румуније и Пољске. 

Из румунског града Блаж дошла је плесна група „Gimn Star”. 

 

Гости и њихови домаћини били су: 

 Humuzau Miruna Teodora и Елеонора Анђелић 

5/3 

 Sandru Carmen Maria и Мина Главина 5/3 

 Pop Maria Nicoleta и Аница Кершер 5/3 

 Coman Veronica и Моника Минић 5/4 

 Barna Cosmina Andrea и Вања Будисављевић 5/4 

 Capilnean Laura Denisa и Morariu Adina Ioana и 

Ана Ахмети 6/3 

 Schmidt Ariana и Стефанија Брчић 6/3 

 Rotaru Andreea Miruna и Rotaru Sonia Maria и 

Антонела Урошевић 6/1 

 Mihu Adelina Simona и Миа Милунић 7/1 

 Mihu Daniela Cristina и Адријана Кубурић 7/2 

 Negrea Tabita Teodora и Ања Бошкић 7/2 

Из Пољске су нам стигле девојчице из плесног студиjа „Buziaki”, а гости и њихови 

домаћини били су: 

 Agata Ejchsztat и Софија Матовић 1/4 

 Klaudia Blauciak и Александра Милутиновић 4/1 

 Aleksandra Widecka и Миона Копривица 4/1 

 Julia Kosim и Мина Жарковић 5/2 

 Karolina Mankowska и Неда Прерадовић 7/4 

Тема овогодишњег фестивала био је Rock&Roll а највећи део програма: свечано 

отварање, „Сусрети пријатељства” и дечја журка одржани су у Дечјем културном 

центру Београд. Завршни концерт традиционално је изведен у  „Сава центру” у суботу 

5. октобра. 

Сваки дан манифестације „Радост Европе” био је испланиран, али су се наши 

домаћини трудили да ретке слободне тренутке искористе за боље упознавање са 

гошћама. Велики труд су, наравно, уложили родитељи наших ученика.  

Наше гошће су отишле из Београда у суботу 5. и у недељу 6. октобра 2013. 

Одлазак је био пропраћен загрљајима, сузама и позивима за узвратну посету. 

 

Координатори манифестације "Радост Европе" 

Срђан Живковић и Маја Заграђанин 
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА - ЛЕПА И 

УСПЕШНА 

Као и сваке године, деца се радују обележавању „Дечије недеље”, која је ове 

године била од 7.10.2013. до 11.10.2013. године. Обележавање „Дечије недеље” 

омогућила је Организација „Пријатељи деце београдске општине Палилула”. 

 

У овој недељи деци су биле уприличене многе активности: Литерарни и ликовни 
конкурс на тему „Ја сам дете и имам право да...” и „Слушајте мама и тата,желим сестру 

или брата...”, литерарна радионица  „Од слике до речи”, ликовне радионице „То сам 

ипак ја”, „И дете се пита”, „Поздрав мом непознатом пријатељу”, трибина за ученике 

„Репродуктивно здравље” за ученике 7. и 8. разреда. 

Ученици су уживали у свим активностима и постигли одличне резултате: 

 Литерарни конкурс „Ја сам дете и имам право да...” 

млађи узраст - 1.место Марко Јовановић, 4.раз.  

старији узраст - 1. место Сара Станковић, 8.раз. 

 Литерарана радионица „Од слике до речи” 

млађи узраст - 3. место Теодора Радовановић,4.раз.  

старији узраст - 3.место Јана Крстић , 8.раз. 

 Ликовни конкурс „Ја сам дете и имам право да...” 

Старији узраст - 2.место Мила Мандић .5.раз. 

Сњежана Ћивша 

Наставник разредне наставе 
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ДРУЖЕЊЕ ПОЛЕТАРАЦА 
 

Чета извиђача „Старина Новак” 

организовала је у суботу 12.10.2013. 

године дружење са полетарцима из 

других београдских одреда у Основној 

школи „Старина Новак”. У гостима су 

нам били полетарци из: 

-  ОИ „Свети Сава”, која ради у 

дому за незбринуту децу на 

Вождовцу, 

- ОИ „Пантер” - Чете „Михајло 

Пупин”, која ради у ОШ „Михајло 

Пупин” у Земуну - Нова Галеника, 

- ОИ „Вождовац” – Чете 

„Змај”, која ради при ОШ „Јован 

Јовановић Змај”, 

- Чете „Михајло Ђ. Милићевић”, која ради у истоименој школи и  

- извиђачи из Чете „Драган Лукић” са Новог Београда из ОШ „Драган Лукић”.  

 

Било је присутно укупно 72 извиђача из свих старосних категорија. Тема је била  

Полетарци у саобраћају, „ ПОЛЕТАРАЦ САОБРАЋАЈАЦ”. Одгледали смо три цртана 

филма о Пажљивку, који је полетарцима објаснио како да се понашају у саобраћају. 

Научили смо известан број саобраћајних знакова. Прошетали смо, а у току шетње 

старији полетарци и извиђачи показали су како се прелази улица на пешачком прелазу 

без семафора и како се прелази улица на семафору.  

Увежбали смо како колона извиђача прелази улицу, како се колона креће улицама, како 

се у колони прелазе велики прометни пешачки прелази, у улици Краљице Марије код 

Поштанске штедионице. 
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 У дворишту Основне школе „Старина Новак” цртали смо саобраћајне знаке, 

раскрснице и улице. Потом смо се играли са другарима који су нам дошли у госте. Ми 

смо се одлично провели, а надамо се и наши другари ! Освоји ли смо Вештину за 

Полетарце САОБРАЋАЈАЦ ! Са нама су данас дружили и помогли нам да научимо 

нешто корисно о саобраћају: Јасмина Јакоб, инструктор СИ Београда; вођа чете 

полетараца „Старина Новак” учитељица Даринка Танасковић; Дејан Пики Петровић, 

инструктор СИ Београда; Владимир Петковић Петко, инструктор СИ Београд; Иван 

Волај, брђанин из чете „Михајло Пупин”; наставник Владица Марковић из наше школе 

и Зоран Лале Стојковић, инструктор СИ Београда - стрешина нашег одреда.  
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СТАРИНА НОВАК – БАБА НОВАК 
 

 

У периоду од 05.12.2013. до 08.12.2013. године реализован је заједнички 

међународни пројекат СТАРИНА НОВАК – БАБА НОВАК између српске школе 

„Старина Новак” и румунске школе „Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU”. 

Испред хотела у Блажу румунски ђаци, наставници и родитељи приредили су 

дочек српским учесницима пројекта. Српски ђаци су распоређени по домовима 

румунског домаћина, а наставници су били смештени у резервисаним хотелским 

собама. Дружење је започето шетњом по граду и журком у дискотеци. 

Другог дана боравка у Блажу, учесници пројекта могли су у свечаној сали школе 

„Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU” погледати изложбу „Старина Новак”, коју су 

донели Срби,  и изложбу „Баба Новак”, коју су Румуни већ били поставили. Румунски 

ђаци су овом приликом извели костимирану представу о Баба Новаку и одржали 

пројекциону презентацију своје школе. Сви учесници су добили дипломе које је 

одштампала „Liceul Tehnologic TIMOTEI CIPARIU”, а директор ОШ „Старина Новак” 

уручио је директору школе књигу „Бисери Србије” на енглеском језику, као поклон 

свом домаћину. Након посете одбојкашком клубу, кога више од десет година воде 

српски тренери и који је зато заузео прво месту у румунској државној одбојкашкој лиги 

у прошлој сезони, посећен је Национални музеј Блажа, који чува богату збирку 

експоната о историји овог града. Дан је завржшен одласком у Градску кућу, где је 

учеснике пројекта примио градоначелник Блажа.  
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За трећи дан је испланирана посета румунском граду Клужу. 

Успут је посећен манастир 

Румунске православне цркве 

Свети Димитрије. Клуж је 

универзитетски центар 

Трансилваније и веома жив 

прометан град. Учесници 

пројекта су се након кратке 

шетње Клужом задржали код 

споменика Старине Новаку, 

једином на свету. Уверили су 

се у монументалност 

споменика, као и у постојање 

Новакове куле, која је 

подигнута на месту на коме 

је на стравичан начин 

страдао Старина Новак. На 

споменик је положен венац 

са лентом на којој је писало 

ОШ „Старина Новак” – 

Београд. Било је то први пут да су ђаци ОШ „Старина Новак” 

посетили једини споменик Старини Новаку на свету. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новак 
 

10 

 

ХУМАНИТАРНА ПРИРЕДБА ДРУЖИНЕ 

„СТАРИНА НОВАК” 
 
 

 

 

У уторак 24. децембра 2013. године у библиотеци школе одржана је 

хуманитарна приредба и продајна изложба дечијих радова (календари за 2014. годину, 

честитке, цртежи). Приход са ове манифестације намењен је деци породица слабијег 

имовног стања.  

Да припреме ученике, 

како би све било изведено на 

најбољи могући начин, 

потрудиле су се аутори ове 

манифестације Здравка 

Старчевић (наставница 

музичке културе) и Мирјана 

Видовић Кубат (наставница 

верске наставе), као и 

учитељице Весна Ћехић, 

Сњежана Ћивша, Младенка 

Башић, Наташа Коцић, Ања 

Зорић, Александра Петровић 

и Тања Гајић. 

На приредби су 

учествовали ученици 

старијих и млађих разреда. Ученици другог разреда припремили су драмски приказ, а 

ученици трећег и четвртог разреда плесне тачке. Ученици старијих разреда окупљени у 

хору школе отпевали су неколико песама. Била је то прилика да публици прикажу своје 

таленте, а изнад свега жељу да помажу другима. 

Велики број родитеља одазвао се позиву Дружине. Хуманитарна акција  

успешно је  реализована захваљујући ангажовању деце, наставника и родитеља. 

Заједничким радом постигли смо циљ, а то је промовисање хуманости које свима 

подстиче радост у срцу и осмех на лицу. 

 

Мирјана Видовић Кубат 

Наставник верске наставе 
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ОД КОЛЕВКЕ ПА ДО ГРОБА НАЈЛЕПШЕ 

ЈЕ ДРУЖЕЊЕ СА УНУЦИМА 
 

 

Баке и деке, ученика нижих разреда, добро су се забавили на манифестацији 

посвећеној њима под називом „Дружење са бакама и декама”. Овај догађај одржан је 

28.11.2013.године. Осмеси на лицима присутног гледалишта ширили су се док су 

посматрали задивљујућа 32 наступа, која су заједно извели ђаци и њихови поносни деке 

и баке. Након догађаја сви су се сладили колачима које су припремиле наше, увек 

насмејане баке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕН ДАН ШКОЛЕ – ОСЛИКАВАЊЕ УСКРШЊИХ ЈАЈА 

Дана 15.04.2014. у нашој школи одржан је отворен дан школе предвиђен за 

април, а планиран поводом предстојећег Васкрса.Родитељи су са својом децом 

осликавали и шарали јаја најразличитијим техникама користећи своју машту и 

креативност.Одзив родитеља је био велики. Сви су уживали у осећају заједништва и 

дружења које је овом приликом имало леп повод.На фотографији се виде неке од 

осликаних васкршњих јаја. 
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ГОСТОВАЊЕ ЕКСПЕРАТА У „СТАРИНИ” 

У среду 4.12.2013. године у нашој школи одржана је трибина у 

оквиру Пројекта професионалне оријентације: Гостовање експерата, а 

тема је била Посао у медијима. 

    Овим поводом у 

„Старину” су дошли: 

 Марија Миљевић 

Рајшић, новинар и 

уредник са РТС-а 

 Милош Урошевић, 

водитељ емисије 

„Галилео” са ТВ 

ПРВА 

 Бранка Ковачевић, 

новинар и уредник 

културе часописа 

„Базар”. 

У препуној библиотеци ученици су могли да сазнају све што их је 

занимало у вези са темом. Водитељка трибине Наташа Мугоша, 

професорка српског језика и књижевности, препустила је ученицима 

постављање питања. Тако су Марија, Милош и Бранка говорили о свом 

школовању, о предностима, али и манама своје професије, о изазовима које 

новинарски позив носи, али и о оним универзалним животним 

вредностима без којих се ни један посао успешно не обавља. 

 

http://www.starina.rs/po.htm
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Посета здању Народне скупштине Србије 

Ученици четвртог разреда Oсновне школе „Старина Новак” посетили су у петак 

06.12.2013. године здање Народне скупштине Републике Србије. Имали су прилике да 

се упознаjу са унутрашњошћу овог историјског здања и сусретну са одајама у којима су 

се одвијали редовни и ванредни историјски догађаји. Ученици су показали велико 

интересовање за ову посету, па је она у потпуности испунила своју образовну улогу. 

 

 

Хуманитарна акција "Дар од срца" 
"Даровање је радовање на обе стране" 

 

Одбор за верску наставу Архиепископије 

београдско-карловачке покренуо је 

хуманитарну акцију "Дар од срца" у 

основним школама Београда. Ова акција 

спроведена је у сарадњи са Канцеларијом за 

Косово и Метохију. Циљ акције је развијање 

љубави према ближњима и човекољубља као 

једне од најлепших људских 

особина. Ученици београдских основних 

школа прикупљали су школски прибор, 

играчке и правили пакетиће за децу са 

Косова и Метохије. Својим вршњацима 

писали су поруке и правили честитке 

поводом највећег хришћанског празника Васкрса. Завршна приредба ове акције, са које 

су упућене поруке љубави, одржана је 11.априла 2014.године на Платоу храма Светог 

Саве на Врачару. У овој акцији учествовали су и ученици наше школе који су опремили 

80пакетића. Захваљујемо свима који су узели учешћа и дали свој дар од срца. 
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ИНТЕРАКТИВНЕ - ПАМЕТНЕ ТАБЛЕ 

 У ШКОЛИ „СТАРИНА НОВАК” 

 

Након успостављања режима да свака учионица има компјутер и пратећу 

дигиталну опрему, отпочео је нови процес набавке интерактивних табли. Коначан циљ 

је да свако од 28 одељења у школи има своју интерактивну таблу. Опредељење за 

овакву стратегију представља прекретницу у настави школе „Старина Новак”. Са 

увођењем интерактивних табли у наставни процес, школа „Старина Новак” усаглашава 

корак са савременим светом и ствара услове за најмодерније извођење наставе. У плану 

је да се читаве школске године набављају интерактивне табле, у просеку једна месечно. 

Прво су инсталиране три интерактивне табле: у кабинету хемије-физике, у 

кабинету техничког образовања и у једној учионици првог разреда. Сви нижи разреди 

добили су, такође, и интерактивне мапе Србије које ће наставу учинити садржајнијом и 

занимљивијом. Крајем марта 2014. инсталиране су још две паметне табле, чиме се 

наставља испуњавање крупног циља – свако одељење једна табла. Инсталиране табле 

су још већих могућности од оних које су прве стигле у наше учионице, већих су 

димензија и имају могућност 3Д пројекције. Једна табла је инсталирана у читаоницу 

библиотеке, а друга у кабинет биологије. За ту прилику учињене су ситне адаптације 

читаонице и кабинета биологије. Најновијом доставом интерактивних табли постигнуто 

је да сви кабинети у приземљу школе имају интерактивне табле. Доставом шесте 

интерактивне табле најновије генерације, скинута је последња зелена табла у ОШ 

„Старина Новак”. Овај чин десио се у току Васкршњег распуста и представља тренутак 

од којег се у школи више не користи школска креда. Последња активна зелена табла 

налазила се у кабинету историје и географије. Њена замена најмодернијом 

интерактивном таблом изазвала је одушевљење ђака, али и по мало сете код наставника 

због чињенице да се више никада неће писати старом добром школском кредом. Сада 

слободно можемо рећи да су у ОШ „Старина Новак” креде дефинитивно послате у 

историју. 
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ДРУЖЕЊЕ ИЗВИЂАЧА 
 

Одред извиђача „Отписани” и 

Одред извиђача „Вождовац” 

организовали су дружење са 

извиђачима Београда и гостима из 

Ветерника у Авантура парку на 

Београдском сајму. Дружење је 

окупило 180 извиђача; од пчелица и 

полетараца, па све до брђанки и 

брђана. Из чете „Старина Новак” у 

овом дружењу учествовало је 5 

полетараца, 1 млађи извиђач, 6 

страријих извиђача, а у непосредној 

организацији овог догађаја 

учествовали су Јасминка и Зоран 

Стојковић, наши родитељи, и 

наставник Владица Марковић (сви 

дугогодишњи чланови СИ Србије). 

Активности су се одвијале у једанаест тачака и обухватиле су: лавиринт, 

спуст низ уже, алпинистичко/спелеолошко пењање, слободно пењање, 

ходање по ужету, живи стони фудбал, полигон спретности на висини, 

трамболину, пеинт бол, демонстрацију акробатских активности и 

демонстрацију паркура. Сви присутни су нешто ново испробали, понешто 

научили и добро се дружили. 
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ЈОШ ЈЕДНА ТРИБИНА У „СТАРИНИ” 

 
У среду 26. фебруара 2014. године у нашој школи одржана је трибина под 

називом „Свест о здрављу тинејџера”. 

У вези са овом трибином има неколико занимљивих података. Од иницијативе до 

реализације трибина је у потпуности пројекат две ученице: 

 Софије Петровић VII/4 и 

 Кристине Гаврановић VII/1. 

Овим седмакињама се допала претходна трибина „Посао у медијима” и пожелеле су 

да и саме осмисле нешто слично. 

Уз помоћ телефонског именика својих родитеља у „Старину” су довеле: 

 др Милана Бјекића, дерматовенеролога, 

 докторку Миму Фазлагић, гинеколога и 

 Сандру Ковачић из хуманитарног фонда B92 за помоћ деци, блиску сарадницу 

глумца Сергеја Трифуновића, на овом пројекту. 

Једина помоћ Кристини и Софији била је потребна када је куцнуо час да одраде 

„водитељски део посла”. У грлу им је била кнедла при погледу на бројну поблику у 

којој су, осим целе генерације VII разреда, седели родитељи, наставници и гости из 

комшијске школе „Ослободиоци Београда”. 

Гости нису причали само о својим професијама и својој каријери. И некако су при 

набројању свих својих специјализација и постигнућа били скромни, али нису били 

скромни у давању знања и искустава из својих ординација. Сексуално васпитање у 

нашим школама није заступљено у оној мери колико би можда требало и зато је ова 

трибина и оно што смо сви присутни на њој чули, било драгоцено. 

Осим о темама везаним за здравље и професионалну оријентацију, говорило се и о 

значају хуманитарног и волонтерског рада о коме ученици VII разреда тренутно говоре 

на часовима грађанског васпитања. 

После свега што смо на трибини чули, видели и питали, разишли смо се 

размишљајући о неким врло важним темама за које често немамо адекватне 

саговорнике или се, оправдано или неоправдано, стидимо и да помислимо, а камо ли 

питамо. Из свих ових разлога, ово фебруарско вече било је драгоцено. 

Наташа Мугоша, Координатор Тима за ПО 
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ТРАГОМ БЛАГА КНЕЗА МИЛОША 
 

 
Заједнички пројекат 

удруже-ња ТОК, Учитељског 

факултета и Конака кнеза 

Милоша под називом Трагом 

блага кнеза Милоша, 

успешно је испунио своју 

прву фазу у суботу 

05.04.2014. године у Конаку 

кнеза Милоша. Тада је 

реализована радионица за 

студенте мастер студија 

Учитељског факултета и 

чланове Тима за музеј ОШ 

„Старина Новак”. 

Припремљени су задаци за 

ђаке трећег разреда који су, следећег викенда, изузетно успешно остварени. 

Друга фаза пројекта реализована је у недељу 13.04.2014. у Конаку кнеза Милоша 

и Топчидерском парку. Укупно 69 ђака трећака учествовало је у савременом 

методичком приступу рада са ученицима са циљем популаризације и промоције 

музејског наслеђа. Пратећи мапу и решавајући постављене задатке које су заједно 

осмислили учесници предходне фазе пројекта, ђаци су се упознали са културним 

наслеђем Конака кнеза Милоша и његовог окружења. 

За све учеснике друге фазе пројекта обезбеђен је аутобуски превоз од школе до 

Топчидера и назад, припремљена је ужина у паузи (сендвичи и сокови), као и бесплатан 

исцрпни обилазак Конака уз стручно вођење кустоса. 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.potragazablagom.rs/tok_index.php
http://www.starina.rs/dokumenta/projekti/Projekat%20Tragom%20blaga%20kneza%20Milosa.pdf
http://www.starina.rs/muzej/tim%20za%20muzej.htm
http://www.starina.rs/muzej/tim%20za%20muzej.htm
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Министар просвете, помоћник министра просвете, 

начелник Школске управе града Београда и просветни 

саветник општине Палилула  

у посети ОШ „Старина Новак“ 

 
На дан полагања комбинованог теста за 

матуранте, у петак 09.05.2014. године, школу 

„Старина Новак“ су посетили др Срђан Вербић, 

министар просвете науке и технолошког развоја, мр 

Љубиша Антонијевић, помоћник министра просвете 

науке и технолошког развоја, Гордана Цветковић, 

начелница Школске управе града Београда и 

просветни саветник општине Палилула Јоксимовић. 

Обиласком мапе за организовање полагања пробног 

завршног испита, челници српске просвете уверили 

су се да су све припреме за одржавање испита 

спроведене ваљано и да се испит одвија 

беспрекорно. Изузетно велики број новинарских екипа које су дошле у школу радног 

наставног дана нису засметале самом испиту јер су благовремено спроведене све 

превентивне организационе мере спровођења испита. Уздржавши се да уђе у 

фискултурну салу, где се одржавао испит, и само отворивши врата кроз која су 

присутни могли једино да упуте радознале погледе, министар Вербић је присутним 

новинарима упутио јасну поруку неприкосновености матурског испита. Био је то 

симболичан, али јасан став којим је министар Врбић показао заштитнички однос према 

крајњим корисницима министарства на чијем је челу. 

У холу школе су, на истрајно инсистирање великог броја новинара, министар 

Вербић, помоћник министра Антонијевић и директор школе Вучинић дали изјаве и 

одговарали на новинарска питања што су пренели сви велики српски медији. Након 

својеврсне конференције за новинаре, министар Вербић, помоћник министра 

Антонијевић, начелница Цветковић и просветни саветник Јоксимовић, водили су 

једночасовни разговор са директором школе Вучинићем у канцеларији директора 

школе. 

Готово сви домаћи електронски и штампани медији дали су извештај са овог 

догађаја (РТС, Блиц, Новости, Данас...). 

      

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1594427/Verbi%C4%87%3A+Bez+novih+odluka+o+zavr%C5%A1nom+ispitu.html
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463886/Treci-test-nam--pokidao-zivce
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:490757-Danas-probna-mala-matura
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/muke_zbog_fizike.55.html?news_id=281181
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Хуманост на делу 
 

 

Ванредне временске прилике имале 

су за последицу поплаве у више градова 

Србије, чиме је животно и материјално 

угрожен велики број људи. Настојећи да 

што пре помогнемо, одмах је формиран 

школски Штаб за прикупљање помоћи.  

 

Ученици, њихови родитељи и 

запослени у Школи организовали су се у 

рекордном року и почели са доношењем 

ствари које су неопходне особама са 

угрожених подручја, у виду хране, одеће, 

обуће, средстава за хигијену… 

 
 Школа „Старина 

Новак” је, поред помоћи 

коју су прикупили 

појединци, донирала и 22 

пара гумених чизама, 

неопходних за рад на 

угроженом подручју, и 5 

кутија гела за суво прање 

руку. Део прикупљене 

помоћи је у организацији 

Чете извиђача „Старина 

Новак” одреда „Отписани” 

послат у Бајину Башту, у 

среду 21.05.2014. године, 

где ће је чланови Одреда 

извиђача „Бајина Башта” 

поделити најугроженијима. 
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Превоз до Бајине Баште обезбедили су нам другари из Одреда извиђача „Земун”. 

 

 

 

Како је за децу са пострадалих подручја изузетно значајно да се онолико колико 

је то могуће удаље од тренутне ситуације, наша школа им је понудила места у својим 

клупама и укључивање у наставу. Позив је упућен ученицима свих разреда основне 

школе. Замисао је да свако дете добије пакет неопходних ствари, док је за децу која су 

распоређена у одељења нижих разреда (1-4. разред), Школа обезбедила бесплатне 

топле оброке, у виду ручка. Оно што је главна идеја је да се деца нађу у кругу својих 

вршњака, са којима ће моћи да поделе своја искуства и од којих ће добити подршку.  
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ИЗЛОЖБЕ МУЗЕЈА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТАРИНА НОВАК 
 

јануарска изложба 

ГОДИШЊИЦА СМРТИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  1943 – 2014. 
 

 Поводом годишњице смрти великог српског научника који се упокојио на 

православни Божић 1943. Музеј школе је приредио фото изложбу која се састојала из 

три целине. Прва целина је фотографски обухватала биографију Николе Тесле са свим 

важним детаљима његововог приватног живота. Други део изложбе представио је 

Теслин научни рад, док је трећа целина приказала факсимиле његових патената и 

бележака које је оставио. 
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ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА  

Конака кнеза Милоша и ОШ Старина Новак 

ДИНАСТИЈА ОБРЕНОВИЋ 
 

 

У оквиру НЕДЕЉЕ ШКОЛЕ организована је, у сарадњи са Историјским 

музејем Србије – Конак кнеза Милоша, изложба ДИНАСТИЈА 

ОБРЕНОВИЋ која је постављена у холу ОШ Старина Новак 26.05.2014. 

На овај начин отворена је НЕДЕЉА ШКОЛЕ и успешно реализована још 

једна сарадња са Конаком кнеза Молоша. Сви експонати изложбе су 

уступљени од стране Конака кнеза Милоша специјално за ову изложбу. 

Изложба ће трајати до 13.06.2014. 
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ПРОЛЕЋНИ КАРБЕВАЛ 
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Прво место на литерарном конкурсу БЕОГРАД У ЗАГРЉАЈУ РЕКА у категорији 

млађег узраста од 1. до 4. разреда 

 

Београд у загрљају река 
 

 

Плави Дунав, док полако тече, 

Калемегдану у поверењу рече: 

„Гледај како моја драга Сава, 

дубоким сном сад мирно спава.“ 

 

Зелена Сава поче да шуми, 

лепе београдске обале уми; 

моћног, плавог суседа моли, 

да је искрено и верно воли. 

 

Наше две дивне, вољене реке, 

пружиле руке нежне и меке, 

једна ка другој журно хрле, 

желећи да се заувек грле. 
 

Михајло Бресјанац, II2 

 

 

 

 
 


