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ДОГРАДЊА ТРЕЋЕГ СПРАТА ШКОЛЕ НЕОПХОДНА

Садржај наставних и ваннаставних активности наше школе постао је
тако велики да се све више намеће проблем, нетипичан за школе у центру Бео-
града где је све мање основаца - да нема довољно радног простора у школи, да
недостају учионице, сале и спортски терени. Скоро да делује невероватно да
уочи стогодишњице наше школе, још увек немамо свечану салу, да се мора ко-
ристити хол и ходници за многобројне промоције, представе, сајмове, радио-
нице, и разноразне друге активности. Угошћавање других школа и
институција додатно повећава гужву и исцрпљује просторне могућности. У
нашој школи реализовано је општинско такмичење из географије, предвиђени
смо као пункт за прегледање тестова са Завршног испита општине Палилула,
једина смо школа домаћин „Свесрпског дечијег сабора“ други пут по реду, до-
маћини смо „Радости Европе“, „Недеље размене“ и других општинских и град-
ских манифестација. Тек завршено ново насеље у непосредној близини школе,
наговештава још већи прилив ђака свих разреда. Постаје очигледно да је по-
већање простора школе због потреба извођења наставе и ваннаставних ак-
тивности, неопходно и хитно. А то је изводљиво, бар према „Информацији о
локацији“ Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, којом се по-
тврђује да је могуће надзиђивање објекта ОШ “Старина Новак“. Таква инве-
стиција Града Београда као оснивача школе, трајно би решила просторни
смештај ђака и омогућила све планиране активности. То би била и прилика
да се објекат доведе до пожељног нивоа енергетске ефикасности, што би Граду
Београду дугорочно донело велике уштеде и оправдало улагања у инвестицију
доградње трећег спрата ОШ “Старина Новак“. 

„БУМ“ БРОЈА ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. У ОШ“СТАРИНА НОВАК“

За наредну школску годину, наша школа уписала је пет одељења првака. Ово
спада у рекордан број уписаних првака у историји школе. Може се овако велики
број првака објаснити учешћем разних фактора, али не треба затварати очи
пред пресудним фактором: изузетно богата и квалитетна ваннаставна ак-
тивност коју подржава квалитетно извођење обавезне наставе. Да подсетимо
да са дигиталним школским системом који је сама школа установила, са 15
интерактивних паметних табли и чак три ангажована провајдера за интер-
нет услуге, наша школа је потпуно у равни са светким захтевима модерног
извођења наставе. Бесплатно клизање и пливање, бесплатна школа шаха и
учења кинеског језика, двојезична настава на енглеском језику, стручне екс-
курзије у ИЦ „Петница“, међународна активност, РАДИО НОВАК – постоји
већ годинама у нашој школи и представља најбоље објашњење за „бум“ броја
првака. 

ДОПРИНОС КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ БЕОГРАДА И СРБИЈЕ

Кампања за подизање споменика Старини Новаку у пуном је јеку. Њен
најснажнији облик, у периоду од прошлог броја НОВАКА, десио се 7. марта у
крипти цркве Светог Марка на Ташмајдану, где је одржана трибина под на-
зивом „Старина Новак после четири века“. Изузетно посећена трибина пред-
стављала је културни догађај какав Београд одавно није имао. Такви су били и
промоција првог дечијег романа који је објавила наша школа под називом „Ло-
лина свеска“ ауторке наше наставнице српскoг језика Наташе Мугоше. Ова
промоција је била изузетно посећена и наставила се дугим потписивањем
књиге од стране ауторке. „Седми пролећни карневал“ заталасао је Стару Па-
лилулу како то не може у току године да учини ниједан догађај овог дела града.
Све је урађено сопственим идејама и сопственим снагама.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Једина смо основна школа у Србији која
своје ђаке води на усавршавање енглеског
језика у иностранство. Четири године спро-
водимо размену ђака са холандском школом
Sint-Jan из Хунзбрука, у виду манифестације
„Недеља размене“. После шест узастопних
година и једне године паузе, настављена је са-
радња са румунским школама. Да подсе-
тимо, Румунија је за нас од изузетне
важности јер се у њој, још увек, налази једини
споменик Старини Новаку на који наши
ђаци, да положе венац и учествују у живом
историјском часу о великом српском јунаку.
Ове године активности у Румунији проши-
рене су сарадњом и са српском гимазијом у Те-
мишвару.
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У СУСРЕТ ПРЕДШКОЛЦИМА
Учитељице су за будуће прваке

осмислиле и спровеле активности
које имају за циљ да

предшколцима створе што лепшу
слику о школи и предупреде сваки

отпор према поласку у школу.

И док су се будући прваци дружили
са учитељима, њихови родитељи су у
библиотеци школе добили потребне
информације од педагога и психолога
школе о животу и раду школе, школ-
ском сајту, музеју, радију, пројектима
и другим значајним остварењима
наше школе, као и о свему ономе што
нас чини посебним.

Наша школа је отворена за квали-
тетну сарадњу са родитељима, јер
имамо исти циљ - ДЕТЕ.

И даље ћемо радити с циљем уна-
пређивања квалитета рада радионица
за предшколце, јер су оне саставни део
рада наше школе по чему смо постали
препознатљиви.

М.Б.

Као и сваке године и ове школске
године учитељи четвртог разреда
су пажљиво осмислили радионице

за будуће ђаке прваке. Програм радионица
се спроводио једном месечно у трајању од
60 минута (од 18 до 19 часова).

Радионице су се састојале од креативних
активности за одређену тему које су
праћене игром, песмом, цртежом, разгово-
ром, маштом, смехом. Циљ радионица је
био да малишани проведу време кроз игру
и забаву на продуктиван начин у дружењу
са новим вршњацима ,новом средином,
учитељима. Да се ослободе и да виде како се
у школи учи и кроз игру. Кроз разне актив-
ности деца су изражавала своја осећања на
различите начине. Свака активност је била
нов изазов за све. Посећеност и заинтересо-
ваност се повећавала на сваком следећем
дружењу.

Учитељи су својим стручним радом деци
нудили мноштво нових сазнања и богатство
подстицаја. Изрази лица малишана покази-
вали су колико је свако дружење било ус-
пешно. Осетио се налет креативне енергије
и осећај задовољства. Атмосфера у пријат-
ном амбијенту пружала је најмлађима на-
предак слободе и опуштености на најлепши
начин. Насмејана дечија лица и захвалност
родитеља су такође веома важни, због чега
су учитељи веома поносни.
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ЧЕТИРИ ГОДИН   
Двојезична настава у нашој школи претв        
друга српска школа нема – бесплатно усав     

Окончана је четврта година размене ђака који похађају двојезичну наставу у нашој
школи а који су прошли практично усавршавање енглеског језика у Холандији. Подсећамо
да и холандски ђаци у току године проведу једну недељу у Србији као и ми у Холандији, и

да је од 1. до 6. априла 2019. окончана осма „Недеља размене“. Читава активност је
плод две школе, холандске Sint-Jan из Хунзбрука и српске, наше школе „Старина Новак“.
Нисмо чекали на донације, стимулације разних фондова, нити да нас неко вуче за рукав.

Руководили смо се потребама наставе и ђака, добро испланирали и сабрали сопствене
снаге и памет, и успели да дугорочно обезбедимо нашим ђацима прилику за напредовање
какву немају ни приватне школе код нас. На овом месту имате прилике да се упознате

са боравком наших ђака у Холандији априла 2019.

ХОЛАНДСКИ ЧАСОВИ

1. април 2019.

Након “Недеље размене” у октобру
прошле године, када су холандски
ђаци гостовали у нашој школи, дошла
је на ред “Недеља размене” за госто-
вање наших ђака у Холандији. У Хо-
ландију је кренуло 22 ђака са два
наставника и директором школе. Ца-
ринске формалности, рано ујутро,
протекле су у најбољем реду, а лет до
Дизелдорфа, где су чекали настав-
ница Лаурин и директор холандске
школе Герт, трајао је мање од два сата.
Од Дизелдорфа до Хунзбрука стигло
се закупљеним аутобусом.

Домаћини су приредили уоби-
чајено срдачан дочек, на чему се ди-
ректор Влада Вучинић топло
захвалио у поздравном говору на
групном састанку у прелепој свечаној
сали школе домаћина. Пре реализа-
ције предвиђеног програма, послужен
је ручак у кабинету предмета који
највише одговара нашем предмету
домаћинство. Након обедовања,
ђаци су подељени у три групе које
су симултано током три школска
часа похађале часове историје,
географије и драме. На овим часо-
вима ђаци су добили задатке које
треба да обаве до петка. После ча-
сова, ђаци су смештени у домове
холандских домаћина, где је свако
организовао остатак дана на соп-
ствени начин.

ПОХОД И НА АХЕН

2. април 2019.

Дан је почео заједничким часом
српских ђака и наставника у једној од
учионица школе Sint-Jan, на коме су
сабрани први утисци јучерашњим до-
ласком. Констатовано је да су се сви
јавили кући, и да немају ниједну за-
мерку на домаћине код којих су
смештени али ни на активности про-
грама претходног дана. Ђацима је
предочен план за текући дан и кре-
нуло се на зборно место за сабирање
са холандским ђацима. 

Луксузним аутобусом кренуло се за
Ахен у Немачкој, у коме је планирано
да се одржи једна врста квиза. Најпре,
спроведена је посета градском музеј
модерне уметности “Ludvig Forum” у
коме су ђаци, поред ликовних и вајар-
ских уметничких дела, имали прилику
да виде и део поставке илузија.

После посете музеју, ђаци су поде-
љени у групе састављене и од Српчади,
и од Холанђанчића, на челу са неким од
наставника. Свака група је добила ма-
теријал са захтевима да се пронађу за-
дате тачке у старом градском центру
Ахена. Такође, у папирном материјалу
су постављена питања у вези са задатим
тачкама на која је требало одговорити.
Неке групе су задатке испуниле само
делимично због слабе кише која је ро-
мињала и сметала, али су сви добро
прошпартали прелепо старо језгро
града Ахена, што је и био главни циљ.
Као награда за труд, дато је неколико
сати слободног времена за опуштање
након чега је уследила аутобуска вожња
назад у Хунзбрук, у домове домаћина.
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 НЕ У ХОЛАНДИЈИ
     ворила је у редовну праксу оно што ниједна

      вршавање енглеског језика у иностранству!

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ У ХАЛИ

3. април 2019.

Данашње активности почеле су у
школи домаћина часом за српске ђаке
о холандским савременим особено-
стима и језику. У интерактивном пре-
давању Иване Буде, представљене су
занимљивости о холандском животу
објашњењем низа занимљивости.

Након часа, српски ђаци спојили су
се са холандским другарима са којима
су групно пешице кренули у “Ben
Mestrrs Indoor Beach and Sports Cen-
tre”. У овом спортском центру постоји
хала са песком у којој су ђаци одиг-
рали одбојку и фудбал на песку
изувши се као на правој пешчаној
плажи. После одбојке и фудбала, усле-
дио је одмор у кафићу спортског
центра уз сокове и чипс који су ча-
стили Холанђани.

Окрепљени и одморни, холандски
ђаци су се вратили у школу на наставу
а српски ђаци су групно кренули у по-
сету Castle od Hoensbroek, надалеко
чувеном и импресивном утврђеном
замку, окруженом водом. Овом посе-
том завршен је радни део активности
за трећи дан.

ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ 

5. април 2019.

Данашњи дан је планиран за израду
презентација на тему која је задата у по-
недељак на предавањима из историје,
географије и драме. Задатак је био да се
у мешовитим групама од шест ђака
сачини рад о личностима које су по-
себно важне за настанак Европске
уније.

За израду овог рада ђаци су најпре
морали да у паровима сакупе материјал
преко интернета и припреме га за из-
раду паноа као главног визуелног сред-
ства које поткрепљује усмену
презентацију рада пред свим ђацима.
Наравно, цео процес се одвија ис-
кључиво на енглеском језику. За израду
паноа, припрему презентације и саму
презентацију, која се одвијала у двема
учионицама, ђаци су имали три
школска часа (у Холандији школски час
траје 50 минута). Панои су рађени у
пространој, лепо пројектованој библио-
теци холандске школе. Изношењем пре-
зентације завршен је први, преподневни
део планираних задатака за пети дан не-
деље размене.

Поподне су ђаци добили слободно
време у коме су морали да припреме
типично српско, односно холандско
јело за вечерњи перформанс у збор-
ници. Ђаци су богато припремили
српска и холандска јела, и представили
их не само наставницима и ђацима,него
и родитељима. Сви су се послужили и
скоро да ништа није одтсло од хране.
Представљани су и панои који су пре-
подне урађени чиме је и пети дан Не-
деље размене окончан у званичном
делу.

У ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ УТРИХТА
4. април 2019.

Све активности данашњег дана планиране
су да се реализују у прелепом холандским
граду Утрихту. Након два сата вожње ауто-
бусом, српска и холандска група је стигла у
Утрихт.

Прва циљна одредница је била Универзи-
тетски центар Утрихта. Сви ђаци су при-
мљени у салу за презентације где им је,
након освежења соковима, одржана презен-
тација универзитета. Након презентације,
ђаци су подељени у групе и, предвођени по
једним студентом, одведени да обиђу уни-
верзитетске просторије и својеврсни дом за
студенте који је у склопу универзитета.

Захваливши се на гостопримству, напуш-
тен је универзитетски комплекс и кренуло
се ка старом градском језгру где су ђаци по-
дељени у два групе. Једна група је кренула
у обилазак чувене катедрале које овде данас
зову Dom church. Друга група кренула је у
обилазак торња Dom tower који се налази на
истом тргу као и катедрала. Део ђака који је
обилазио катедралу подељен је на две групе
које су добиле туристичке водиче за јед-
ночасовно упознавање катедрале.

Након окончања посете, групе из катед-
рале и торња су се рокирале. Окончањем
обиласка катедрале и чувеног торња, дато је
слободно време за обилазак старог центра
града Утрихта који је свима пружио призоре
беспрекорно уређених улица, по традицији
поплочаних циглом а не асфалтом, преле-
пих фасада типичних за Холандију, и ве-
лике живости на отвореном од бицикала и
људи који су се сјатили са свих страна света.
Повратком аутобуса са учесницима Недеље
размене у Хунзбрук, завршен је радни део
четвртог дана активности у Холандији. 



440440

Према плану „Недеље размене“ последњи,
шести дан предвиђен је за слободно дружење
српских ђака са својим домаћинима, односно,
посвећен је боравку у домовима домаћина.
Многи домаћини приредили су разна изнена-
ђења својим гостима и потрудили су се да им
буде што удобније и забавније. Последње оку-
пљање свих ђака, на крају „Недеље размене“,
уследило је у холу школе непосредно пред пут.
Са ђацима су дошли и родитељи холандских
ђака тако да су се на једном месту нашли сви
заједно. По устаљеном обичају, присутнима су
се обратили директори обе школе. Најпре је ди-
ректор Влада Вучинић подсетио да је успешно
реализована четврта година „Недеље размене“,
да су у њој учествовали наставници и ђаци две
школе, али и родитељи и да су се сви показали
успешни. Истакао је да је размена ђака у ок-
виру двојезичне наставе показала најбоље ис-
ходе и да четворогодишње трајање размене
само по себи говори о вредности и успешности
пројекта. На крају обраћања захвалио се на го-
стопримству и позвао на следеће окупљање у
октобру у Београду, што је већ договорено. Ди-
ректор колеџа Sint-Jan господин Хер, шаљиво
је изјавио да је директор Вучинић украо његов
говор, алудирајући да се у свему слаже са ди-
ректором Вучинићем. Нагласио је да је сарадња
са ОШ “Старина Новак“ за њих најуспешнија
међународна срадња коју су имали и да због
тога планирају дугорочну сарадњу са нашом
школом. Оба директора су се, према ранијем
договору, обратили присутнима на матерњем
језику а превод говора на холандски односно
српски симултано је обавила Ивана Буде,
Српкиња која живи у Хунзбруку.

Након говора уследило је колективно фото-
графисање и опраштање уз не мало суза и уз-
даха. Аутобус са српским ђацима је споро
одмицао од школског дворишта а шума руку
холандских домаћина дуго је махала у знак по-
здрава. Пут до Дизелдорфа је протекао уз пре-
причавање протеклих дана, а са дизелдорфског
аеродрома Air Serbia удобно је, авиононм
„Новак Ђоковић“ просветарске амбасадоре вра-
тила у Београд нестрпљивим родитељима и ро-
ђацима. Осма „Недеља размене“, у којој је
ОШ“Старина Новак“ на изузетано позитиван
начин представила Србију и српски народ пред
очима најразвијенијег западног света, окончана
је изузетно успешна међународна активност
ОШ “Старина Новак“.

У АВИОНУ „НОВАК ЂОКОВИЋ“
6. април 2019.

в.в.

СТАРИНА НОВАК –   
Седма година је по реду да наша ш        

једини споменик Старини Новаку н        

Одлазак у Румунију постала је традиција наше школе. Ову
активност наша школа негује са посебном пажњом јер се у
румунском граду Клужу налази једини споменик Старини
Новаку на свету. Постојање румунског споменика добрим

делом је надахнуло и охрабрило нашу школу да покрене
кампању подизања српског споменика Старини Новаку на

Старој Палилули о чему „НОВАК“ опширно извештава. На
овом месту можете сазнати како је изгледао боравак наших

ђака и наставника у Румунији децембра 2018.

ОШ “Старина Новак“ гост
Савеза Срба у Румунији

7. децембар.2018.

Укупно 11 ђака, 4 наставника, ди-
ректор и 2 представника ДКЦ кре-
нуло је одличним мини бусем за
Румунију. Прва циљна дестинација
била је „Теоретска српска гимназија
Доситеј Обрадовић“ у Темишвару. У
име школе најпре нас је дочекала
Јасена, наставница енглеског језика,
и увела у „Теоретску српску гимна-
зију Доситеј Обрадовић“, средњу
школу у којој се настава изводи ис-
кључиво на српском језику. Дочекао
нас је заменик директора Саша са
послужењем и срдачно. У живом
разговору није промакло да се на
зиду налази веома стари примерак
српских гусала. 

Са ђацима Теоретске српске гим-
назије, у кабинету информатике,
спроведена је презентација наше
школе усменим излагањем две де-
војчице, а затим је одгледан филм
који су урадили наши ђаци о стого-
дишњици од победе у Великом рату.
Сви наши ђаци даривани су покло-
нима од стране домаћина. Након
презентације, Јасена је све заједно
повела у Викаријум (епископат) где
су ђаци имали прилику да виде
дивне поставке СПЦ у Румунији.
Одмах поред Епископата и цркве на-
лази се зграда некадашње српске
школе коју је похађао Милош
Црњански. Испред улаза у ово здање
затекли смо лепо извајану бисту овог
великог српског писца. Посећена је
црква Св.Георгија која је све зади-
вила својом лепотом. 
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  – БАБА НОВАК 2018.
       школа путује у Румунију и полаже венац на

    на свету, који се налази у граду Клуж-Напока

По хладном времену, пешице, како
смо и дошли, вратили смо се у гимна-
зију „Доситеј Обрадовић“. Из школе се
аутобусом кренуло у „Савез Срба у Ру-
мунији“ где смо смештени у лепе чисте
собе након чега смо се одвезли у
оближњи тржни центар. По повратку,
домаћини су послужили пицу, а са
наше стране уручен је поклон који је
примила домаћица Злата. Ђаци су брзо
заспали, а наставници су још неко
време провели у сали центра евоци-
рајући успомене. Опште задовољство
првим даном друге фазе пројекта није
се могло сакрити, као ни топли осећај
да се налазимо међу својима.

Полагање венца на споменик
Старини Новаку у Клужу

8. децембар 2018.

Рано ујутро кренули смо из Темиш-
вара за Клуж, где смо стигли са закаш-
њењем због радова на путу. Дочекани
смо изузетно гостопримљиво. За децу
је сервиран ручак у кухињи а за настав-
нике у зборници. Због кашњења, одр-
жана је кратка радионица и кренуло се
ка споменику Старини Новаку како би
се избегала ноћ. На споменик је поло-
жен венац, донесен из Србије, кога је
специјално за ову прилику аранжирао
наставник Иван Величковић. Настав-
ник Пекић је у кратком предавању дао
осврт на страдање Старине Новака, а
ђаци су, након тога, рецитовали сти-
хове о Старини Новаку. Након исто-
ријског часа код споменика, кренуло се
за Блаж где су нас дочекали родитељи
домаћини и представници школе „Ти-
моти Ћипријану“ са богатом вечером.
Девојчице су смештене у домове до-
маћина, наставници и дечаци у интер-
нат школе а директор и возач у хотел
Монтана Попа. Уследило је слободно
време.

Посета Алба Јулији, 
граду који је ослободио 

Старина Новак 

9. децембар 2018.

Данашњи дан, као недеља нерадан
дан, посвећен је одласку у Алба Јулију
и посети два музеја у овом граду:
„MUZEUL NATIONAL AL UNIRII” и
„MUSEIKON”. С обзиром да се ови му-
зеји налазе у оквиру тврђаве, обиђен је
овај комплекс у оквиру кога сe налази
катедрала са земним остацима Сибиња-
нин Јанка и мноштво споменика ру-
мунске историје. Уследило је слободно
време које је искоришћено за ручак и
разгледање, након чега се кренуло у
Блаж. Након презентација, директор ОШ

“Старина Новак“ примњен је у Градској
кући Града Блажа, у свечаној сали за
пријем високих гостију, где је за дирек-
тора школе пријем уприличен од
стране заменика Градоналченика, због
службеног одсуства Градоначелника,
градског секретара и три градска одбор-
ника. У срдачном пријему, директор
Вучинић је појаснио да ОШ“Старина
Новак“ има дугорочну стратегију да
развија сарадњу са Румунијом пре оста-
лих држава за шта је изнео низ разлога:
сличност култура, музике, хране, исто-
рије; чињеницу да је Румунија једина
суседна држава са којом Србија никада
у историји није ратовала, да Румунија
подржава целовитост Србије не призна-
вањем Косова као независне државе.
Тема разговора су биле и тешкоће и
спорост у процедури братимљења
Блажа и ГО Палилула, за шта је Блаж у
два наврата писаним путем изразио
спремност, а први пут далеке 2013. го-
дине. Вучинић као директор пали-
лулске школе, објаснио је разлоге због
којих ГО Палилула још увек није окон-
чала све формалности у вези са бра-
тимљењем, и пренео је уверавања да на
Палилули постоји неопозива решеност
да братимљење две општине доживи за-
вршни чин. Представници Града Блажа
изразили су разумевање али са умере-
ном дозом неверице која је јасно укази-
вала на став румунске стране да
братимљење две општине треба да тече
брже. Након ручка, аутобус са српским
ђацима и наставницима кренуо је за
Београд, где је стигао касно увече. 

Српско-румунска
презентација 

„Старина Новак-Баба Новак“

10. децембар 2018.

Понедељак је нестрпљиво ишчекиван
због финализације друге фазе пројекта
„Старина Новак – Баба Новак“ која
предвиђа презентацију свега што су обе
партнерске школе припремале у мину-
лом периоду. Као и ранијих година,
презентације су представљене у каби-
нету историје-географије школе до-
маћина. Овом приликом, узајамно су
размењени пригодни поклони који су
обиловали симболима обе школе и обе
државе. в.в.
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ПЛИВАЊЕ ЗА
ЧАСНИ КРСТ 2019.

Иове године наши ђаци су узели учешћа
у старом српском обичају оригиналног
начина показивања љубави према Хри-

сту – пливали су за Часни Крст. Школу су засту-
пали, у име млађих разреда ВАСИЛИЈЕ ДРЉАЧА
и ИВА РАЈКОВИЋ, а у име старијих разреда ЛУКА
ТОМОВИЋ и ТАНКОСАВА МИЛИНКОВИЋ. Пли-
вање за Часни Крст за ученике и ученице основ-
них школа Палилуле спроведено је 18.01.2019. на
„Ташу“. Наше представнике водила је вероучите-
љица Марица Лазукић која је на најлепши начин
осоколила наше такмичаре и својски се потрудила
да учешће ОШ“Старина Новак“ протекне на
најпристојнији начин. Резултат није изостао:
ЛУКА ТОМОВИЋ освојио је ПРВО МЕСТО у кате-
горији дечаци-старији узраст, и окитио се меда-
љом и Похвалницом које су му доделили Одбор за
верску наставу Архиепископије Београдско-Кар-
ловачке. За школу је донео и два пехара, један за
учешће наше школе, а други за освојену медаљу.
Пехари ће бити трајно изложени у витрини са пе-
харима испред кабинета наставника физичког об-
разовања.

ПРОСЛАВА ЂАЧКЕ СЛАВЕ 
СВЕТОГ САВЕ 2019. ГОДИНЕ

Ђачка Слава се у нашој школи слави са многим богоугодним
активностима да се види колико смо достојни свог великог претка

Као и сваке године, прослави ђачке
Славе су предходиле озбиљне и
темељне припреме. Сечење славс-

ког колача и читање молитве у холу школе
служио је, као и предходних година, отац
Милош који нас је обрадовао својим прису-
ством на приредби која је уследила. При-
редба је изведена у читаоници школе која
је, као и сваке године, била је дупке пуна.

Поводом прославе ђачке славе Светог
Саве, наша школа је расписала литерарни
конкурс за две категорије: млађи разреди
(прва четири разреда), и старији разреди
(други циклус). Пристигли литерарни ра-
дови су били веома добри, због чега су ове
године први пут, у категорији старијих раз-
реда, за освајање другог и трећег места на
конкурсу, изабрана по два рада. Најуспеш-
нији ђаци освојили су Дипломе и једну од
три књиге коју је наша школа објавила про-
теклих година.

в.в.

м.л.
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ДРУЖЕЊЕ СА
БАКАМА И ДЕКАМА

Дана 29.11.2018. године у 18 часова, у
пријатном амбијенту школске чита-
онице, одржано је традиционално

вече дружења са бакама и декама ученика
нижих разреда наше школе.

Као и свих претходних година, топлина, ра-
дост и креативност прожимале су благоугодну
атмосферу читаве вечери.

Поред слатких и сланих ђаконија, које су
здушно припремиле баке ученика, органског
воћа и чаја, дружење су красиле заједничке ак-
тивности бака, дека и њихових унука.

Певало се, рецитовало, причале приче, изво-
дили скечеви, говорили вицеви, правили ново-
годишњи украси и вршили експерименти.

На крају вечери сви су дегустирали поме-
нуте посластице и уз разговор и захвалност до-
говорили сусрет и следеће године.

ЧЕТВРТИ
ЕКОЛОШКИ

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Дана 30.11.2018. у ДКЦ-у одржан је „4. Еко-
лошки фестивал науке“ на коме су уче-
ници ХПТ школе представили свој рад.

Ученици осмог и шестог разреда са наставницама
Светланом Јоцић и Данијелом Јукић су присуство-
вали овом догађају. Имали су прилику да чују за-
нимљива предавања и посматрају интересантне
огледе из хемије,биологије и микробиологије. Ог-
леди из хемије су изазвали посебно одушевљење код
шестака. Најхрабрији су испробали запаљиве ба-
лоне од пене.

К.У.

Д.Ј.
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И ОД ШКОЛЕ ВЕЋИ
Врхунски резултати наших ђака којима су
надвисили редовне обавезе у школи, уливају

спокој у будућност нашег народа.

Редовне обавезе у школи нису мале, а посебно ако ђак
жели да буде са највишим оценама. Ако се такав ђак
одважи да, након испуњења свих задатака у школи,

прихвати се на најозбиљнији начин додатних активности, заслу-
жио је похвалу и од школе чак и када његови успеси нису школ-
ски. Такве ђаке наша школа има сваке године. Овде
представљамо неке од њих да бисмо их подржали али и дали до
знања да се за будућност Србије не треба бринути.

Доротеа Милосављевић, ученица наше
школе, освојила је прво место МАСТЕР БЕО-
ГРАДА 2018, у категорији младих тенисерни од
12 до 14 година. Мастер је турнир где се такмичи
осам најбоље рангираних тенисера и тенисерки.
Сваке године Тениски савез Београда свечано
додељује пехаре и признања за најбоље младе
тенисере у протеклој години. Доротеа је 2018. го-
дину завршила као најбоље рангирана млада те-
ниисерка у Србији у категорији девојчица до 14
година и због тога јој је, децембра 2018 у Бео-
градској Арени, свечано уручен пехар најуспеш-

није тенисерке за 2018. годину.

Атлетски Савез Београда
доделио је 7. децембра 2018. Нини
Маринковић „Плакету“ као држав-
ној рекордерки Атлетског Савеза
Београда у 2018. години. Плакета
јој је на свечани начин уручена у
Скупштини Града Београда. Нина
Маринковић је освојила прво
место и на општинском и на град-
ском атлетском такмичењу у теку-
ћој години. То јој је омогућило да
буде пласирана на међуокружно

такмичење. 

Ученица 8. разреда Уна Не-
дељковић имала је прилику да на
књижевној вечери Јасминке Петро-
вић 8. априла 2019. говори стихове
"Сањине песме" из Јасминкиног по-
следњег романа "Све је у реду".
Иначе, овом песмом Уна се пласи-
рала на Државно такмичење у ре-
цитовању. Уна је одушевила и
ауторку и све присутне! 
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„СТАРИНА НОВАК“ НАЈЧЕШЋА
ОСНОВНА ШКОЛА У ИС „ПЕТНИЦА“

Ђаци наше школе редовно учествују у пројекту „Научни дан у Петници“,
а ове школске године, наши ђаци су у Петници били други пут

Ученици седмог разреда реализовали су на-
учно усавршавање у Истраживачкој станици
"Петница", која је у непосредној близини Ва-

љева. До истраживачке станице, ученици у пратњи предмет-
них наставница Светлане Јоцић, Данијеле Јукић и Сање
Топаловић, забавно су са два мини аутобуса стигли у пре-
подневним сатима. Садржаје које пружа Петница, учени-
цима је презентовала координаторка Нина Јевтић. Након
кратког упознавања са делатностима истраживачке ста-
нице, ученици су провели предвиђено време у лаборато-
ријама за хемију и биологију. На предавању из астрофизике,
упознали су се са интересантним темама у вези са мисте-
риозним појмовима који се тичу Сунчевог система. Током
једнодневног боравка у истраживачкој станици, ученици су
практично применили стечена знања из школе и усвојили
спектар нових знања из области хемије, географије и био-
логије. Похваљени су за висок степен знања, заинтересова-

ности за рад и пристојно понашање. Д.Ј.

НАШ СВРШЕНИ ЂАК ПОНОВО У ПЕТНИЦИ

Слуајно, у Петници смо затекли нашу бившу ученицу Теодору Машковић
Ђери. Сада је полазник семинара за средњошколце, а иначе је ученица другог
разреда Пете београдске гимназије. Њено присуство је најлепша потврда да
су стручне екскурзије наше школе минулих година у ИС “Петница”, оставиле

вредан траг и да су биле видовит потез наше школе.
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ИЗЛОЖБЕ МУЗЕЈА  
Све у нашој школи Музеј је навикао на редовно нове изложбене поставке.

Представљамо вам неколико изложби Музеја које су постављене у периоду од
прошлог броја НОВАКА до закључења овог броја.

СТОПАМА СТАРИНЕ НОВАКА
У РУМУНИЈИ 

децембар 2018.

После једногодишње паузе, Тим за
музеј наше школе боравио је на сту-
дијском путовању у Румунији. Први
пут смо посетили град Темишвар и у
њему Српску гимназију. Традиција
пројекта ,,Старина Новак - Баба
Новак“ наставила се посетама градо-
вима Блажу, Клужу и историјском
граду Алба-Јулији, све трагом исто-
ријске судбине Старине Новака.

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД
МАТУРЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 96.

децембар 2018.

Баш на дан званичног отварања
нове школске зграде у Кнез Дани-
ловој улици, 22. децембра 2018,
Музеј је остварио први корак у
стварању „Клуба свршених ђака“
наше школе. Сусрет је био са уче-
ницима који су завршили осми
разред 1996. године. У читаоници
школе дошло је до вишесатног
коктела, вечере и дружења где је
договорена будућа сарадња и
помоћ бивших ученика свим
пројектима школе.
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  „СТАРИНА НОВАК“
СВЕТИ САВА 

СВЕТИТЕЉ И ПРОСВЕТИТЕЉ

јануар 2019.

Као и сваке године, у школи је прослав-
љена ђачка Слава, дан српског светитеља
и просветитеља, Светог Саве. Поред чино-
дејствовања свештеника цркве Светог
Марка са Ташмајдана, пригодне приредбе
и свечаног ручка, Музеј школе у сарадњи
са библиотеком, припремио је изложбу о
историјском лику Светог Саве. Првобитни
план је био да се обележи и осамстогодиш-
њица аутокефалности Српске православне
цркве, али смо тај обиман задатак одло-
жили за јесен, у складу са хронологијом
догађаја.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ
СМРТИ СТАРИНЕ НОВАКА 

фебруар 2019.

Поводом обележавања датума смрти Старине
Новака, која постаје нова традиција наше школе,
5. фебруара Музеј школе је припремио мемо-
ријалну изложбу о историјском и епском лику
балканског јунака Старине Новака.

м.п.
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ОБЕЛЕЖЕНА 418.
ГОДИШЊИЦА СМРТИ

СТАРИНЕ НОВАКА
Парастосом у цркви Светог Марка и полагањем венца
код бисте у холу школе обележена годишњица смрти

Старине Новака

ОШ ”Старина Новак” обележила је,
на свечан и достојанствен начин, го-
дишњицу смрти Старине Новака, која
се на свиреп начин догодила 5. феб-
руара 1601. године. Пошта Старини
Новаку почела је парастосом у цркви
Светог Марка који је служио отац
Милош. Био је то помен великом
Србину након, можда чак векове дугог
периода, због чега је био посебно дир-
љив. Отац Милош је после помена,
одржао надахнуто и мудро слово. По-
тсетио је на мудрост знаменитог
Марка Миљанова о чојству и јунаштву
нагласивши да се она може односити
на Старину Новака. Истакао је да смо
се Старине Новака молитвено сетили
поменом у цркви Светог Марка, што је
најбољи могући начин сећања на
јунака који је штитио друге.

Најсвечанији тренутак био је пола-
гање венца код бисте Старине Новака
у холу школе. Венац је положио један
од најмлађих ђака школе, првачић
Ива Бућан која је побрала симпатије
свих присутних. Да га испод бисте по-
ложи, помогли су јој директор школе
и старији ђаци. Овај леп чин још више
су улепшали ђаци рецитатори који су
на крају рецитала, отпевали химну
школе, дечију песму о Старини Но-
ваку. Након завршетка редовног про-
грама, директор је све присутне
позвао у зборницу на скромну закуску.

Након обраћања директора, настав-
ник Милош Пекић говорио је о самој
смрти српског јунака која је имала ка-
рактер суровог страдања и муче-
ништва. Наставник Пекић је објаснио
да је кобног 5.фебруара 1601. године у
10 сати преподне, на превару зароб-
љен због лажне оптужбе за издају и,
после најстрашнијег мучења, погуб-
љен од хришћанске руке, не од Турака
Османлија.

Свечаност обележавање 418 година
од смрти Старине Новака настављена
је у школи. Најпре се директор школе
Влада Вучинић обратио присутнима
подсетивши да ОШ ”Старина Новак”
као једина српска школа тог назива,
има обавезу обележавања овакве го-
дишњице као облика историјског пам-
ћења, али и зато што сећање на
Старину Новак указује да смо као
народ органска целина. Најавио је на-
меру да обележавање годишњице по-
стане општинска али и национална
свечаност.

в.в.
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ПОСЕТА
КОНАКУ

КНЕГИЊЕ
ЉУБИЦЕ

На Велику Суботу, 27. априла,
посетили смо Конак кне-
гиње Љубице. Обишли смо

њихову двоспратну поставку свако-
дневног живота кнежевске породице у
19. веку. Просторије конака су уређене
у два стила: турски-оријентални и
бечки-средњевропски. Било нам је
најинтересантније у хамаму-турском
купатилу где смо се и фотографисали.
То је стална музејска поставка кнеги-
њиног конака. У подруму конака
имали смо прилику да обиђемо при-
времену изложбу са темом “Барокни
Београд“. Изложба је посвећена исто-
ријској епизоди из прве половине 18.
Века (1717-1739). Тада је Београдом и
северном Србијом владало Аустријско
царство. То време познато по ау-
стријском официру Николи Доксату

М.Л. В.М. М.А. Ф.П.

међутим сви имају подједнаке шансе.
Знате за онај чувени експеримент

када се испред 5 редова клупа у учио-
ници стави корпа. Деца треба да у њу
убаце, на пример, лоптицу од папира.
Они из 1.реда урадиће то са лакоћом.
Они из 2. ће се мало помучити, али и
они ће, углавном, сви успети. Они из 3.
реда већ имају знатно мање шансе, а
они из 4.и 5.реда, немају никакве
шансе. Неке препреке су , на жалост, ог-
ромне и бесмисленим учине сваки
напор да се превазиђу.

Сада је интернет савладао просторну
препреку. И изједначио редове, што се
тиче просторних ограничења. Нема
више привилегованих. Чак је и врло из-
весно да ће у скоријој будућности бити
боље, примамљивије, здравије живети у
природи, него у бетону. 

де Мозеру, архитекти и градитељу Ка-
лемегданске тврђаве, улица и палата
аустријског  Београда. Де мозер је не-
срећно завршио. Био је оптужен да је
Турцима предао Нишку тврђаву. Ау-
стријски војни суд осудио га је на смрт
вешањем. Казна је изврешна у Бео-
граду, граду у који је деценију пројек-
товао и поправљњао од разарања у
биткама са Турцима.

Видели смо занимљиве артефакте:
Штап српског патријарха, оружје из
тога доба, макете и гравуре Београда,
слике и иконе, градитељске планове и
предмете за свакодневу употребу
међу којима су нама биле интере-
сантне коцкице за друштвене игре.
Нажалост скоро да ништа није остало
од барокног Београда. Ипак у улици
Цара Душана бр. 10 остала је једна

Многа су се  чудеса дешавала
на Земљи, свега су се људи
на њој досетили, па се неки

попеше и на Месец.

За тили час, крену и ова прича од ува
до ува и обигра целу куглу. Једнога
дана, стиже и у планинско село са девет
кућа, у које би ретко кад залутали гост
бануо, а камоли каква вест из далека.
Као да си у једно уво рекао, за трен ока
уђе ова прича у свих девет кућа. Неки у
њу повероваше, неки одмахнуше гла-
вом, али се и једни идруги убрзо латише
свога посла. Превртали су ашовима
земљу, укуцавали понеки ексер у греде,
доносили воду у тестијама.

Једино се дечак из седме куће, окру-
жене великим воћњаком, најдуже за-
мисли над овом причом.“ (Стеван
Раичковић: „Дечак и Месец“)

Овде сам стала са читањем и поста-
вила шестацима следећа питања:

Да ли се нешто променило од тада до
данас? Да ли данас има мање оваквих
места на свету и дечака до којих инфор-
мације ретко и касно стижу? Ако је има,
како се зове та промена? 

Упркос мојим незграпно поставље-
ним питањима, јер су ми изненада оку-
пирала свест, деца су у хору одговорила: 

- ИНТЕРНЕТ!
Да, то је једно од добрих лица интер-

нета. Поништио је просторна
ограничења. Некада је удаљеност из-
међу села и града била огромна. За
дечака попут овог, непремостива. Да би
могао да учествујеш, морао си да дођеш
у град и у њему останеш. Онда, много да
учиш да би надокнадио пропуштено, а
онда, евентуално, да се укључиш. Сада, 

приземна кућа из тог времена. Чак је
и активна са локалима: пекара и про-
давница“Стаклоплана“. На територији
Београда, у Земуну налази се најста-
рија кућа “Спиртина Кућа“ коју ћемо
посетити после реновирања.

КАКО ЈЕ БИТИ У ПОСЛЕДЊЕМ РЕДУ
Шта је добра страна интернета? Некада је удаљеност између села и

града била огромна. Сада, међутим, сви имају подједнаке шансе.

н.м.
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СТАРИНА НОВАК 
ПОСЛЕ ЧЕТИРИ ВЕКА

Културни догађај Палилуле, промоција друге књиге о Старини Новаку и
будућег споменика. Рецитовање драмског уметника Гојка Балетића, хорско

извођење и предавања

Укрипти цркве Светог Марка,
препуној публике која се ода-
звала позиву да присуствује

трибини посвећеној Старини Новаку,
одржано је 7.марта 2019. представ-
љање књига о Старини Новаку које је
приредила и објавила ОШ“Старина
Новак“. Као тема трибине најављено је
и представљање идејног решења спо-
меника Старини Новаку на Старој Па-
лилули. Након молитве, како је обичај
и ред у цркви, водитељка је на самом
почетку програма трибине најавила
инструментално и хорско извођење
школске химне Старини Новаку, на-
гласивши да се ради о извођењу мо-
дерне песме о Старини Новаку коју је
компоновала наставница школе „Ста-
рина Новак“.

Након свирања и певања ђака школе
„Старина Новак“, водитељка Наташа
Мугоша је најавила првог говорника,
Владу Вучинића директора ОШ“Ста-
рина Новак“. Он је у свом обраћању
указао да је школа, једна од највитал-
нијих институција у једном друштву и
држави, и да представља посебан фе-
номен људског друштва. Указао је да
школа природно садржи огроман по-
тенцијал који је већи од улоге коју је
савремено доба предвидело за школу.
Говорио је и о појму образовање, који
потиче од речи образ, што указује да
је образовање учење ради сопствене
спознаје и спознаје себе, што, по њего-
вим речима значи – учење са циљем
очувања образа. Нагласио је да цела
трибина и њене теме представљају
конкретан пример учења ради очу-
вања образа, односно, суштинско об-
разовање које мора бити пружено
ђацима сопственим примером, што
школа „Старина Новак“ чини издава-
њем књига и подизањем споменика.

Следећи говорник кога је водитељка
најавила била је Марија Марковић,
уредница школског листа „НОВАК“.
Она је објаснила да је замишљена прва
свеобухватна антологија народних пе-
самао Старини Новаку која је названа

„НОВАКОВА РУКОВЕТ“.Ова библио-
тека састоји се од шест књига од којих
су до сада, према плану, објављене две
као „НОВАК ДОДАТАК“, прилог
школског листа „НОВАК“. У мају ће се
објавити трећа књига, а шеста по-
следња, објавиће се у години прославе
стогодишњице рада школе 2022. Ма-
рија је истакла да је прва књига једина
интегрална књига о Старини Новаку
до сада на свету, а да је са другом по-
чело систематско организовано објав-
љивање народних песама о Старини
Новаку.

Водитељка је затим најавила
обраћање доц.др Иване Спасовић. Др
Спасовић је говорила о значају објав-
љених књига за расветљавање и раз-
лучивање митског од историјског
аспекта лика Старине Новака. Освр-
нула се на историографски значај
прве књиге, а за другу књигу је приме-
тила да је сабрала песме које све го-
воре о љубави између мушкарца и
жене, у којима је жена приказивана са
наглашеним значејем који разбија сте-
реотипе о времену Старине Новака.
Поткрепила је свој став насловом
друге књиге „БОЖЕ МИЛИ ДА ЧУДНА
ЈУНАКА“ који се, заправо, односи на
кћи Старине Новака, представљене
као великог јунака. Говорила је о раду
Музеја школе који показује завидну 

активност својим честим изложбеним
поставкама. Говорила је о занимљи-
вим и значајним детаљима из историје
школе „Старина Новак“, али и о акту-
елним активностима школе, због којих
је ОШ“Старина Новак“ последњих го-
дина доживела праву ренесансу.

Аутор две објављене књиге, Милош
Пекић, описивао је свој рад на грађи
која се објављује у оквиру библиотеке
„НОВАКОВА РУКОВЕТ“. Набројао је
скоро све архиве, библиотеке и инсти-
туције које је посећивао у свом истра-
живању које је трајало пуне три
године. Из његовог излагања могла се
добити представа величине установ-
љене библиотеке која је својим зна-
чајем, у буквалном смислу, постала
трајно национално добро српског на-
рода.
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Никола Гиљен, као следећи говор-
ник, објаснио је да са школом има у
дужем периоду плодну сарадњу у ок-
виру Музеја школе и редакције ђачког
„РАДИО НОВАКА“ због чега се осећа
као пријатељ школе, али да је у вези са
спомеником ангажовен као саветода-
вац с обзиром да је стручњак за сред-
њовековно оружије и одећу. Својим
саветима у разговорима са професо-
ром Јоксимовићем, директором
школе, Иваном Величковићем и
неким наставницима, допринео је да
се уобличи садашња верзија идејног
решења споменика. Водило се рачуна,
не само о естетским и уметничким
вредностима будућег споменика, него
и да споменик одражава неспорне ис-
торијске чињенице које се знају о Ста-
рини Новаку и његовом времену.

Уследило је рецитовање песама из
књиге „БОЖЕ МИЛИ ДА ЧУДНА
ЈУНАКА“, који су извели ђаци ОШ
“Старина Новак“. Након тога, води-
тељка је најавила наступ драмског
уметника Гојка Балетића који је при-
сутне импресионирао рецитовањем
песме „Како је Новаку утекла вила,
његова љубовца“.

Говорници који су уследили
највише су се бавили спомеником
Старини Новаку чије постављање на
Старој Палилули школа „Старина
Новак“ је претворила у кампању.
Иван Величковић, наставник ликовне
културе, објаснио је да се једини спо-
меник Старини Новаку на свету, на-
лази у румунском граду Клужу, а да га

Срби јошувек немају због чега је
ОШ“Старина Новак“ покренула кам-
пању подизања споменика. Величко-
вићу је поверен задатак избора вајара
кога ће школа ангажовати да уради
идејни пројекат споменика, и према
његовим речима он се није двоумио
да предложи проф.др Здравка Јокси-
мовића, вајара који има огромно ис-
куство израде споменика.
Величковић је говорио о много-
бројним сусретима са професором
Јоксимовићем и занимљивим распра-
вама које су се водиле са циљем што
боље конкретизације лика Старине
Новака. Изразио је лично велико за-
довољство резултатом који је израдом
идејног решења постигнут.

Програм је завршен рецитовањем
једне нове песме о Старини Новаку у
акростиху коју је написала наставница
Драгана Лончаревић, а трибина је
окончана како је и почела – молитвом.

Последњи говорник на трибини био
је проф.др Здравко Јоксимовић. Он је
објаснио да гипсана патинирана фи-
гура Старине Новака, представља
скицу која, пре свега, треба да покаже
како ће изгледати споменик, а да
предстоји још много рада до коначног
споменика. Истакао је добру сарадњу
са ОШ“Старина Новак“ у тражењу
идејног решења споменика. Изразио је
да му је велика част што је баш он иза-
бран од школе да изради идејно ре-
шење споменика и да ће му бити
велико задовољство да отпочне са
вајањем коначне верзије споменика
који треба да буде изливен у бронзи.

в.в.
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ПОВРАТАК У ШКОЛУ
Генерација свршених ђака 96. прославила је годишњицу

мале матуре у својој школи и вратила се у успомене бар на
једно вече

Свршени ђаци наше школе, гене-
рација 96, у договору са школом
организовала је прославу 30 го-

дина од мале матуре у ОШ“Старина
Новак“. Прослава је успешно одржана у
суботу 22.12.2018. у читаоници библио-
теке школе. Окупило се тридесетак
свршених ђака и осам наставника који
су им пре тридесет година предавали.
Међу њима је било наставника који још
увек раде у школи као што је Милош
Пекић, наставник историје, али је било
и наставника који су одавно пензиони-
сани као што су Невенка Здјелар, настав-
ница музичког, Милосав Недовић,
наставник математике, Снежана Марко-
вић, директорка школе ондашња, и две
учитељице, Нена Крстић и Гордана Мит-
ровски.

Уз богато иће и пиће, сви су заједно
прославили годишњицу и колективно
окупљање уз много доброг расположења. 

А није изостала ни торта са грбом
школе и годиштем генерације која се
окупила. Своју „драгу и никада забо-
рављену основну школу“, како стоји у
посвети луксузног комплета сабраних
дела Десанке Максимовић, генерација
96. даривала је поменутим комплетом
књига као знак захвалности што их је
школе топло поново пригрлила, али,
још више, као израз љубави према
школи која са собом носи њихове
најлепше, ђачке успомене.

Сабирање свршених ђака и бивших
наставника показало се као топло и
дирљиво буђење најслађих успомена.
Због тога се почело говорити и о осни-
вању Клуба свршених ђака како би се
организовање ових окупљања лакше и
ефикасније реализовало. Свакако,
школа је спремна и за ову врсту ак-
тиувности својих ђака, макар они били
и свршени ђаци. А.П.
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НОВОГОДИШЊА ЖУРКА
ЂАКА ОСМОГ РАЗРЕДА
Ђачки парламент испунио своју функцију, предложио и

организовао забаву за овогодишње матуранте

Умалој сали наше школе одр-
жана је 27. децембра 2018.
новогодишња журка за уче-

нике наше школе који ове године за-
вршавају осми разред. Иницијативу за
одржавање ове манифестације дао је
ђачки парламент који је уз подршку
директора школе, Владе Вучинића
преузео и организовање забаве.  Ди-
ректор се побринуо да школа за ђаке
обезбеди сокове и разглас. Ана Мили-
војевић, Јована Ристовић и Ана Најда-
новић, ученице осмог разреда које су
чланови ђачког парламента  су заједно
са координатором рада ђачког парла-
мента, наставником ликовне културе
Иваном Величковићем, детаљно ис-
планирали ток прославе и поделили
дужности у вези са организацијом
скупа. Касније, у току прославе, као и
након завршетка, наведене девојчице
су веома предано радиле на реализа-
цији журке. Велику подршку ђаци су
добили и од својих разредних старе-
шина. Наставници Драгана Лончаре-
вић, Ивана Симеуновић, Иван
Величковић и Милена Милетић су ак-
тивно учествовали у припремама и
били дежурни на прослави. 

Журка је почела у пола осам. На
улазу су придошле дочекивали ђаци
који су били задужени за проверу
ствари које се уносе у салу, а по
уласку су уз помоћ гардеробера
остављали своје ствари у свлачио-
нице које су претворене у гардеробу.
Група ђака које је била задужена за
точење и послуживање сокова на-
појила је много жедних другара. Ве-
лику пожртвованост показао је и
диск џокеј.

Како је било на журци? Одлично,
имали смо мали проблем са разгласом
који је ђаке, посебно женски део иза-
звао на весело распевавање које се на-
ставило и након што је  ученик Коста
Новичић донео резервни пар звуч-
ника. Весела и разиграна атмосфера
потрајала је до самог краја а било је и
оних који су пожелели продужетак
прославе али правила... Уосталом,
ђаци су својим понашањем заслужили
поновно окупљање. и.в.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ РОМАНА
„ЛОЛИНА СВЕСКА”

Уз прошли број „Новака“ изашао је, као НОВАК
ДОДАТАК, роман „Лолина свеска“. Написала га је наша

наставница Српског језика и књижевности Наташа
Мугоша. По њеној жељи роман је своју промоцију имао у

самој школи

Све у вези са „Лолом“, везано за
„Старину“, написано је  још пре
две године на летњем распусту.

Тако написана чамила је у мом
компјутеру. Нисам баш тачно знала шта
даље. За летње припремно саветовање,
које смо прошле године имали у
Мајданпеку, спремила сам излагање на
тему „Нови мотиви и ликови у књижев-
ности за децу основношколског узра-
ста“. Говорила сам о ауторима  који су,
у том тренутку, чини се више него ра-
није, за своја дела бирали јунакиње.
Рекла сам тада да сам и сама препо-
знала потребу да прикажем једну ти-
нејџерку и њене „муке“. Директор Влада
Вучинић је то чуо и већ на следећем На-
ставничком већу све нас је обавестио да
ће „Старина“ штампати „Лолину
свеску“. Није ми било свеједно. Мешала
су се осећања радости и страха, стида и
бриге да ли је „Лола“ довољно добра да
се врати у школу из које је управо
изашла. Директор је био одлучан и на-
ступили су месеци слатких мука и при-
према. У вези са једном ствари нисам
имала дилему: промоција ће бити у
„Старини“. Да није било подршке дирек-
тора и часописа „Новак“, остарила би
Лола у мом компјутеру“ – ово је за наш
часопис рекла ауторка романа.

„Лолина свеска“ имала је две промо-
ције у „Старини“, заједно са 12.бројем
нашег школског листа „Новак“. Прва је
била у петак 14.децембра 2018.године у
школској библиотеци. Присуствовали су
ученици и њихови родитељи. Говорили
су директор школе Влада Вучинић,
главна уредница часописа Марија Мар-
ковић и ауторка. Свој наступ имали су и
чланови Драмске секције који су извели
неколико одломака из „Побуне“.

Ова прва промоција била је, можда,
нека врста генералне пробе пред
другу, већу, која се десила неколико
дана касније. Тачније 17.децембра
2018.године у холу школе, „Лола“ и
„Новак“ су поново изашли пред пуб-
лику. Иако је напољу била љута зима,
хол школе био је препун. У публици су
биле колеге из „Старине“, али и из
многих других школа, много родитеља
и поштовалаца писане рече, а посебна
част било је и присуство прослављеног
дечијег писца Јасминке Петровић.

Говорници, исти као и претходни пут,
имали су појачање од стране Адријане
Захаријевић, филозофа са Института за
философију и друштвене науке. Делове
из романа говорила је глумица Ивана
Станчев, бивши ђак „Старине“. Она је
читала делове које пишу мама и настав-
ница српског. Част да то вече буде Лола
припала је ученици 8.разреда Алексан-
дри Летић. Чланови Драмске секције
поново су наступали и били су сјајни. 

„Старина“ је урадила нешто што се
ретко која школа усуђује да ради. Иско-
рачила је из зоне уобичајеног, познатог,
утабаног, очекиваног. После Милоша
Пекића и његовог дела, подржала је још
једног ствараоца и помогла на том
првом, најтежем кораку.

„Поносна сам на своју школу и нашег
директора. Понекад имамо више зада-
така него што бисмо желели, радимо
нешто због чега нам неће бити виша
плата... Често смо бескрајно храбри у тој
својој иновативности. Директор Вучи-
нић нас, у ствари, све време подсећа да
смо интелектуалци, јер чини се да то
умемо некако лако да заборавимо“,
рекла је Мугоша.

„Лола“ је изашла из школе и кренула
својим путем. Заједно са њом је и „По-
буна“ за коју се већ сада прича да се усе-
лила у многе школе.

н.м.
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БИБЛИОТЕКА
ОШ “СТАРИНА НОВАК“

Ове године, фонд школске библиотеке смо увећали за 150 нових књига, које
уз постојеће књиге чине огромну збирку књига за читање. Библиотечки фонд

чини око 5000 наслова биране дечије књижевности.

Библиотека или књижница је сређена збирка
књига по ауторском, предметном или ката-
логу, која припада приватним лицима или

државним институцијама, или установама, као што је
наша школа,  у којима се чувају збирке књига. Оно што
читамо из ових редова је да је библиотека нешто што
је сређено, нешто у чему се зна ред. Зашто је то тако?
Управо зато да бих вам ја, школски библиотекар, дао
књигу коју тражите, у најкраћем могућем року.

Али, да би добили књигу коју бисте желели да про-
читате  морате прво да дођете у библиотеку!

И тако, пролази још једна година читаних, прочита-
них и књига које ће се тек читати у нашој школи. По-
хвалићу ученике млађег узраста који су чешћи
посетиоци наше библиотеке и, већ традиционално,
воде у броју прочитаних књига у односу на ученике
старијих разреда. Наши млађи ђаци показују и већу
креативност у избору наслова за читање, док старији
своју заинтересованост за књигу ограничавају на избор
школске лектире.

Ове године смо фонд школске библиотеке увећали
за 150 нових књига, које уз постојеће књиге чине ог-
ромну збирку књига за читање. Библиотечки фонд
чини око 5000 наслова биране дечије књижевности. Нови наслови у школској библиотеци

Најчитанија књига у протичућој школској години, а у
избору млађих читача је књига „Догодовштине једног Џо-
нија“, аутора, нашег познатог глумца Николе Ђуричка.
Најчешћи избор старијих ђака, што је уједно и најчита-
нија књига међу њима, је књига „Лолина свеска“, у издању
наше школе, ауторке, наше колегинице, наставнице
српског језика Наташе Мугоше.

Дневна препорука књига за читање Најчитаније књиге у избору самих ђака

в.с.
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ДОГОДОВШТИНЕ ЈЕДНОГ ЏОНИЈА 
НИКОЛА ЂУРИЧКО НАПИСАО КЊИГУ

„Џони има пуне џепове догодовштина. Џони је углавном весео, понекад тужан, ретко
љут и помало заљубљен. Џони понекад лети (стварно лети!) у облацима, па помеша
прошлост, садашњост и будућност. Џони не говори увек истину, али му то никако

немојте рећи, јер он верује да су његове приче истинитије од највећих истина. 
Може му се, његове су приче!

Још једно дружење са песником
овај пут и глумцем, Николом Ђу-
ричком.  На позив издавачке куће

Вулканчић,  једно одељење четвртог раз-
реда  наше школе (4/1), са учитељицом
Александром  Ераковић, је  присуство-
вало  промоцији књиге за  децу чији је
аутор наш познати глумац. Промоција је
одржана у књижари Вулкан (Трг репуб-
лике 5), 31.01.2019. год. 

Књига  „Догодовштине једног Џонија“
је фантастична  исповест малог дечака
који воли да прича приче. Као плод ње-
гове маште настају многа  духовита де-
шавања и још више фантастичних
ликова. Књигу  чини  тридесетак духови-
тих, ђуричковских прича  читљивих за
све узрасте. А на крају књиге и остављен
простор да је настави сваки заинтересо-
вани читалац. Педагошки , зар не!

Пре промоције сваки ученик је добио
на поклон примерак књиге. Обавезно је
било да је прочита. Анализирали смо је
заједно у читаоници библиотеке два
школска часа . Разговарали смо о пита-
њима која би могли да поставимо
аутору... Резултат овакве припреме је,
наравно,  била сјајна атмосфера на
самој промоцији, заинтересовано
учешће наших ученика и безброј пи-
тања аутору. Дали смо печат првој про-
моцији ове књиге код нас и дуго ћемо
је се сећати.  Сигурни смо да ће  се и
Никола дуго сећати нас.

Прочитајте књигу и поздрав!  

Дечји дани културе „У игри са књигом!“, одр-
жани су од 19. до 21. априла 2019. и били су
мета наших ђака. На представљању су биле

две књиге у исто време! Место догађаја било је  ДКЦ,
Београд. Прва представљена књига била је „Срећан
крај“, Оливера Јанковића, а друга на чијој су промоцији
били наши ђаци, била је „Није човек, није чигра“, Гор-
дане Малетић.

ЈОШ КЊИЖЕВНИХ ДОГАЂАЈА
СА НАШИМ ЂАЦИМА

в.с.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДАН ДЕЦЕ

Дана 23.04.2019. године уче-
ници Основне школе „Ста-
рина Новак“ посетили су у

Центару за културу „Влада Дивљан“,
дечију манифестацију „Интернацио-
нални дан децe“. Организатори су се
потрудили да за придошлу децу при-
преме богат програм. Најпре су свој
деци уручени  поклони пред почетак
приредбе што је било пријатно изнена-
ђење и одмах је подигло расположење.
У оквиру програма приредбе најмлађи
су имали прилику да уживају у дечијим
песмицама у изведби познатог дечијег
хора „Лира“. Сва деца воле музику и
песму, па је овај део приредбе дочекан
са одушевљењем. Након музичког дела
прогарама, уследила је веома забавна
наградна игра у виду правог такмичења
које се завршило наградама и поклон
ваучером.

ДАН ДЕВОЈЧИЦА 2019.

Наша група ђака била је
најбројнија од свих осталих група
које су дошле на манифестацију. Де-
чије ведром реакцијом на програм
приредбе привукли су пажњу свих
присутних, а највише организатора
који је овакву дечију захвалност по-
тпуно схватио. Учитељице су сијале
од поноса што имају тако добре и
ведре ђаке.

Сваког четвртог четвртка у месецу априлу широм
света обележава се Дан девојчица. Уједињују се школе
и предузећа са истом намером: показати девојчицама

да су им све могућности отворене, ослободити их
стереотипних подела на мушке и женске послове! Сви

се труде да седмакињама и осмакињама пруже
подршку у вези са будућим избором занимања.

Нарочито се ставља акценат на занимања из ИТ
сектора.

Порука Дана девојчица је јасна и на први
поглед једноставна: МОЖЕШ СВЕ ШТО
ХОЋЕШ АКО ХОЋЕШ! Ово „ако хоћеш“

подразумева један огроман корак. Да би једно
младо биће знало шта хоће, треба да направи озби-
љан поглед унутра и колико је год то могуће, упозна
себе. Овог априла, 12 девојчица 8.разреда, уз под-
ршку Удружења пословних жена и своје школе, по-
сетиле суSchneider Electric. Након обиласка
предузећа које изгледа и функционише баш као
предузеће из 21.века („отворен простор“, без зидова,
врата и канцеларија, много „кутака“ за рад и са-
станке, компјутери и мобилни телефони последње
генерације), девојчицама су се представиле запос-
лене девојке и жене из Schneidera. Говориле су им
о својим размишљањима у вези са избором средње
школе и факултета, а онда и о путевима каријере.
Девијчице су их пажљиво слушале и поставиле
много питања, јер ова теме је врло актуелна у њи-
ховим животима. Сада,  оне само слушају и саку-
пљају потребна знања и енергију за оно што ће тек
да следи. Бити запослен у 21.веку велики је изазов.
Појавила су се и појављују се многа нова занимања,
док за неким другим више не постоји потрба. Свет
рада се мења драстично из дана и дан. А уз рад, ту
је и слободно време  за које се треба изборити и ква-
литетно га искористити. Много је изазова пред сва-
ким младим бићем. Ми се као школа трудимо да
седмаке и осмаке  упознамо са могућностима и  ве-
ликим бројем дешавања и промена које ће их заде-
сити у ходу. Schneider је лепо угостио девојчице из
Старине. Поред приче, било је и телевизијског сни-
мања, колача из тренутно најпопуларније посласти-
чарнице у граду и наравно, лепих поклона. Нашим
девојчицама желимо успех на пријемном испиту и
да упознају и заволе себе, јер само тако имају шансу
за садржајан и испуњен живот. н.м.

А.З.
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ЗИМСКО ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊ       
Два дана стручног усавршавања, размене мишљења, разговора, дебата и дружења

– окрепљење и припрема за успешан почетак другог
полугодишта

Наша школа придаје изузетну пажњу стручном усавршавању свог на-
ставног и ваннаставног особља. Због тога је ову важну просветарску
активност дугорочно организовала у виду одржавања саветовања про-

светних радника. Саветовања су првенствено намењена наставницима ОШ“Ста-
рина Новак“ али је, ипак, отвореног типа због чега сваке године на саветовањима
долазе гости из других школа. Ове године гости су били два наставника из
ОШ“Иван Милутиновић. Како је реализовано „Зимско припремно саветовање
2019.“ можете прочитати у тексту који следи.

Премијера обавезног програма стручног усавршавања 

„Музеј школе у редовној и изборној настави“

13.02.2019.

Директор школе Влада Вучинић је
отворио Саветовање поздравивши 47
учесника који су закупљеним аутобу-
сом дошли у Бању Врдник и одсели у
СБ „Термал“. Посебно је поздравио
пет гостију који су приступили савето-
вању именујући их појединачно.
Затим је дао реч Милошу Пекићу који
је на занимљив начин приступио изла-
гању првог дела програма обавезног
стручног усавршавања „Музеј школе у
редовној и изборној настави“, чији је
аутор. Програм је одобрен од Завода
за унапређивање образовања и васпи-
тања.

Након Пекића, директор је позвао
наставнике ОШ “Иван Милутиновић“
да одрже презентацију свог пројекта
„Мудрији заједно“ који су реализовали 

у оквиру ЕРАЗМУС ПЛУС програма, у
Болоњи у Италији. Њихова презента-
ција изазвала је толику пажњу да су се
разговори наставили и након званичне
презентације, у кафе паузи која је
уследила.

Саветовање је, након паузе, настав-
љен излагањем Мање Милиновић,
другог реализатора у оквиру програма
обавезног стручног усаваршавања.
Ово је, уједно, била последња радна
активност првог дана Саветовања.
Уследио је ручак, шетње по Бањи
Врдник, купање у базену са термалном
водом, а увече је одржана свечана
вечера са живом музиком која је окре-
пила све учеснике Саветовања за на-
поре који су планирани за следећи дан
Саветовања.
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  Е 2019 – Бања Врдник, СБ „ТЕРМАЛ“
Електронски дневник

теоретски и практично

14.02.2019. 

Рад Саветовања је настављен излага-
њем Милоша Пекића у оквиру про-
грама обавезног стручног
усавршавања. Након тога, уследила је
кратка пауза за припрему радионица.
Учесници су подељени у групе и поде-
љени су им задаци са циљем израде
плаката који презентује задату тему
замишљене изложбе. Свака група је
своје резултате презентовала осталим
групама. Презентације су повремено
допуњаване коментарима и питањима
који су, на тренутке, прерастали у по-
лемику. Задовољство изнетим резулта-
тима је било опште. Изношењем
резултата свих група, програм обавез-
ног стручног усавршавања „Музеј
школе у редовној и изборној настави“,
окончан је. Уследило је предавање
психолога Николе Стевановића о
новом правилнику који уређује сва пи-
тања ИОП-а. Излагање је подстакло
учеснике да поставе мноштво питања
и изнесу коментаре на предметну
тему.

Следеће предавање, о електронском
дневнику, одржала је Милена Миле-
тић, наставница математике. Преда-
вање се показало као права обука
наставника за коришћење овог савре-
меног облика замене старог познатог
дневника. Након Милениног изла-
гања, гост Саветовања из ОШ ”Иван
Милутиновић”, школе која примењује
електронски дневник, Ненад Прибак,
надовезао се на Миленино излагање
својеврсном мини презентацијом соп-
ственог искуства коришћења електро-
нског дневника. 

Одмах после тога, онје са наставницом
Хеленом Момчилов Милошевић из
исте школе, одржао изузетно интере-
сантно предавање са темом
“Пројектна интердисциплинарна на-
става”. Након овог предавања, дирек-
тор Вучинић се захвалио присутнима
на учешћу на Саветовању и затворио
Зимско припремно саветовање 2019.
позвавши да сви учесници ставе по-
тпис на плакат Саветовања како би се
могао урамити као трајна успомена на
ово успешно просветарско самоорга-
низовање.

в.в.
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Василије Савић
уредник радио програма

Четврта година емитовања сопствене
продукције радијског програма, а све са

поруком „Учите да слушате!“

Иове школске године на
истом месту и у истом тер-
мину емитовања, наш Радио

НОВАК. Овај пут са још нових сарад-
ника и још нових ауторских радио
емисија. Наставили смо праксу при-
мања нових чланова, а критеријум за
пријем је идеја и спремност да се ос-
мисли нови програм, креира нова
емисија, напише и прочита прилог за
радио. Па сада можемо да слушамо и
„Вицеве са Шајком“ хумористичку
емисију, „Две птице на једном камену“
емисију музичких садржаја, „Иза-
брани састав“ читамо награђене лите-
рарне саставе наших ученика, „Игрице
у моди“ програм специјално намењен
гејмерима... Уз редовне дневне еми-
сије устаљеног програма , прилоге из
области културе, вести, музике, пое-
зије и прозе поменуте нове емисије
нам пружаје четири сата квалитетног
радио програма. Ове године имамо и
ученике, радио техничаре, који су
оспособљени да самостално снимају и
емитују радио програм, ученике који
се одлично сналазе у апликативном
програму за снимање радио програма
Q-base.

Као тим новинара смо пратили сва
школска дешавања у претходној
школској години. Захваљујем се свим
наставницима и учитељима који пре-
познају таленте својих ученика, под-
ржавају их и препоручују за креативни
рад на радију. Захвањујем се наставни-
цима који заједно са ученицима само-
стално припремају прилоге за
емитовање. Захваљујем се директору
школе за подршку и скоро свако-
дневно достављање прилога који се
емитују у емисији вести. И пре свих,
захвалан сам ђацима, непосредним
сарадницима и главним креаторима
радио програма, зато што су препо-
знали и разумели све оно добро што
нам радио даје.

Учите да слушате!
в.с.
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КАДАР СТИЋИ 
И УТЕЋИ

Наша школа не посустаје у напорима да до своје
стогодишњице објави свих шест планираних књига

библиотеке „Новакова руковет“. Трећа књига је
НОВАК ДОДАТАК овог броја нашег листа и садржи

предговор који вам овде представљамо.

Зацртани план објављивања
прве српске и светске свеобу-
хватне антологије народних

песама о Старини Новаку у форми
библиотеке „Новакова руковет“, досе-
гао је прву половину свог испуњења
објављивањем треће књиге под насло-
вом „Кадар стићи и утећи“, аутора
Милоша Пекића. Поменута библио-
тека попуњава велику празнину наше
културе, не само зато што сабира све
народне песме о Старини Новаку, него
и зато што јој је прва књига посвећена
искључиво лику Старине Новака, ис-
торијском и епском. Аутор Милош
Пекић расветљава ова два виђења Ста-
рине Новака проучавајући их засебно
и у књизи „Кадар стићи и утећи“.
Пекић износи нове детаље о Старини
Новаку, до којих је дошао након из-
дања прве две књиге библиотеке „Но-
вакова руковет“, али остаје доследан
концепту засебног проучавања поме-
нута два лика Старине Новака.

Нови прилози о историјском и еп-
ском лику Старине Новака, објавље-
ним у трећој књизи, омогућавају и
читаоцима који нису имали у рукама
предходне две књиге, а не знају много
о Старини Новаку, да добију не-
опходни минимум знања о славном
Србину и постану способни да песме
доживе на целовит начин. Трећа књига
садржи укупно 34 народне песме о
Старини Новаку, међу којима се на-
лазе неке од најпознатијих песама о
овом јунаку, као, на пример, песма
„Старина Новак и кнез Богослав“ чији
стихови:

Кадар сам стићи и утећи

И на страшном месту постојати

Не бојим се никога до Бога

су послужили за именовање треће
књиге. Ови стихови, због своје снаге и
упечатљивости, налазе се великим
словима истакнути код гипсане бисте
Старине Новака у холу ОШ “Старина
Новак“ и представљају заштитни знак
школе. 

Трећа књига обухавата песме из
свесака 1 и 2, извора грађе која је
детаљно, да се подсетимо, описана у
првој књизи.

Аутор Милош Пекић се потрудио да
књигу наоружа инструментима који
омогућавају читање песама са што по-
тпунијим доживљајем. У том смислу је
под насловом „Напомене“ описао
ауторе сакупљача песама свасака 1 и
2. Навео је литературу коју је кори-
стио при стварању треће књиге, а
сачинио је и „Речник страних, архаич-
них речи и појмова“ који се налази на
крају књиге.

Важно је подсетити да су и у трећој
књизи, попут предходне две, објав-
љени ликовни радови инспирисани
ликом Старине Новака. Конкретно, у
трећој књизи налази се укупно шест
илустрација песама. По три илустра-
ције урадили су ученик Андреј Мит-
рић и наставник ликовне културе
Иван Величковић. Ове илустрације су
ексклузивне, односно, урађене су спе-
цијално за књигу „Кадар стићи и
утећи“.

Целу библиотеку „Новакова руко-
вет“, основна школа „Старина Новак“
објављује као НОВАК ДОДАТАК свог
школског листа НОВАК. Прве две
књиге промовисане су на двема триби-
нама у Дому омладине Београда и на
трибини у крипти Цркве Светог Марка
на Ташмајдану. Иако су трибине биле
изузетно посећене, са просечно више
од сто посетилаца по трибини, изнена-
ђује изостанак интересовања књи-
жевне и историографске струке за
објављене књиге. Ако је чудило што се
до сада нико није дохватио система-
тичног објављивања народних песама
о Старини Новаку, нити објавио књигу
о целокупном његовом животу – са-
свим је запрепашћујуће што читава
стручна и књижевна јавност, силни ин-
ститути катедре и академије, владине
и невладине организације, остадоше
потпуно неми и без икакве реакције на 

овако велики подухват мале и, у савре-
меном друштву, наметнуто маргина-
лизоване установе, обичне основне
школе. Намеће се ужасно питање да
ли је званични књижевни и културо-
лошки српски свет занемео од изнена-
ђења подвигом мале основне школе
јер је, бар на трен, угледао огољену
сопствену запарложеност и јаловост,
или је подвиг мале основне школе од-
шкринуо за сав остали народ, наизглед
неотворива врата, иза којих су се јасно
указали префригани каријеристи у
ношњама књижевника и историчара
помешаних, додуше, са нешто мало
честитог али исцрпљеног књижевног и
научног света? Да ли та културолошка
и књижевна званична фела не приме-
ћује рађање трајног српског културног
добра због исте оне анестезије због
које не види нити реагује на убрзано
претакање јавности у ријалити шоу?

Наведена питања нису постављена
због дурења мале основне школе што
није похваљена за подухват. Питања су
постављена да укажу на отуђеност
оних културолошких елемената
српског друштва за чију егзистенцију
од уста одвајамо не би ли дугорочно
бринули о српској културној баштини.
Ако нису ни приметили да се систе-
матски, плански, рађа једно културно
добро, значи да наша школа није по-
грешила што, уочи своје стогодиш-
њице, није хтела још да чека на нечију
свеобухватну историјографску и књи-
жевну обраду важног историјског и
епског лика, него се хајдучки и
храбро, попут Старине Новака, дохва-
тила посла који је целокупном српству
већ 418 година изгледао неостварив.
Хоћемо ли бити кадри стићи до краја,
а утећи препрекама и опасностима,
остаје да се види.

Главни и одговорни уредник
Влада Вучинић
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Занимљивости 
о школи 
прикупио и записао
Влада Вучинић

НАЈСТАРИЈИ СВРШЕНИ ЂАК ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК“ И ПРВАЦИ

У сусрет скорашњој стогодишњици школе „Старина Новак“, разумљиво
је што сусрету са свршеним ђацима из најранијег периода рада школе,
скоро да не можемо да се надамо. Због тога је посета нашој школи
21.01.2019. најстаријег живог свршеног ђака школе „Старина Новак“, не-
свакидашњи догађај који је у школи подигао све на ноге. Дујловић Иван,
старина која је начела десету деценију живота, са лакоћом се попео на
други спрат школе да би био угошћен у редакцији РАДИО НОВАКА. Доче-
кали су га директор школе Влада Вучинић, уредник радија НОВАК Васи-
лије Савић, група наставника, али најбројнији су били ђаци прваци.
Они су нашег најстаријег ђака поздравили певањем, рецитова-
њем, а највише смехом, грајом и дечијом ведрином и љубопит-
љивошћу. Иван није штедео речи, и изненађујуће бистрог сећања
причао је првацима, али и наставницима, о свом ђаковању и де-
тињству. Открио нам је да је школу „Старина Новак“ завршио
школске 1940/41. године, када је она била четворогодишња
„Државна народна школа“ и када је била смештена у првобитној
згради у улици Старине Новака. Испричао је да је због шестоа-
прилског бомбардовања 1941. прекинута настава у старој згради
и да се у њу више никада није вратила, а да се, великим напором
ондашњег управитеља и наставника, школска 1940/41. година
некако привела крају у згради вртића који више не постоји а који
се налазио негде код раскрснице улица Краљице Марије и Вла-
детине.  Тада му је додељено Сведочанство о завршеној основној школи
и Иван га је, на велико изненађење свих присутних, извадио из некакве
трошне фасцикле и са поносом показао. Гледајући искрсли артефакт од-
расли су раширили очи од изненађења, а прваци су раширили и уста не
скривајући дивљење. Било је то последње Сведочанство које је наша
школа, можда нисте знали, званично издала док је још била у својој старој
згради. Али ту изненађењима није био крај. Приметивши да су његове
приче свима занимљиве, Иван је из трошне фасцикле извадио искрзану
црно белу фотографију. На њој је било његово одељење са учитељицом,
фотографисано пред зградом старе школе. Иван је подигао чворновати
старачки кажипрст и показао на малишана са качкетом и бермудама.
Сви су помислили да показује себе када је био ђак али је Иван само
кратко кроз осмех објаснио: „Ово је чувени глумац Бора Тодоровић. Био
је са мном у одељењу.“



ДОНАТОРИ ДРУШТВА „ПРИЈАТЕЉИ УЧЕНИКА 
ОСМОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ СТАРИНА НОВАК“

Данашњи ђаци немају обичај да оснивају дружине и
друштва о каквима је написано мноштво књига са узбуд-
љивим пустоловинама. Њих су замениле разне групе на
друштвеним мрежама и порталима. Колико је то потпуна
замена за дружења старих добрих дружина и друштава,
показаће време, али да су ђачка друштва итекако по-
стојала и деловала, може се видети на примеру једног
таквог друштва које је постојало у нашој школи а звало
се „Пријатељи ученика осмогодишње школе Старина

Новак“. У овом називу можда се може препознати име
садашње општинске организације

„Пријатељи деце београд-
ске општине Палилула“.
Ова чињеница, можда
нисте знали, неспоран је
доказ да је наша школа
„пријатеље деце“ имала
чак и пре општине. То
друштво наше школе по-
стојало је и деловало у оску-
дним година после Другог
светског рата. Данас није мо-
гуће сагледати све активности
овог друштва, али један дир-
љив догађај из далеке 1960.
године расветљава колико је
ово друштво било важно за та-
дашње основце. Из сачуваног
преписа писма групе деце из
околине школе, сазнаје се о њи-
ховој донацији од 1000 ондаш-
њих динара, овом друштву.
Оригинално писмо није сачувано,
али је сачуван препис којег је
сачинио, потписао и оверио он-
дашњи директор наше школе у
периоду од 1955. до 1977. Жи-
војин Илић. Донираних 1000 ди-
нара сакупила су, како каже
препис, деца из дела Владетине

улице од броја 14 до 21, да би спасили једног пса
бескућника који је са децом увек био на оближњем по-
љанчету и кога су јако заволела. Деца су у дворишту број
14 приредила изложбу својих радова уз добровољне при-
логе. Сакупљни новац био је намењен за регистрацију Ђе-
кија, како се пас бескућник звао, и куповину литре. Али,
када је дошао летњи распуст и већина деце се расула на
разне стране, појавио се један грозан човек и, на ужас
малог броја деце на пољанчету, пред свима усмртио љу-
бимца. Плакала су деца целог краја. Касније, деца су са-
знала да је Ђеки убијен на позив једног човека који, како
деца наводе у писму, „не воли ни нас децу ни Ђекија“.
Новац који је продајом сакупљен за вољеног али несрећ-
ног Ђекија предат је уз писмо које су потписала ожалош-
ћена деца донатори међу којима су најмлађи били Јекић
Драган и Костић Зоран, трећаци, а најстарија Јованов На-
дежда, осмак. Да ли би данашња деца поступала исто
није тешко одговорити јер бар деца се никада не мењају
без обзира да ли се окупљају у дружине и друштва, или у
групе на друштвеним мрежама и порталима. Љубави
деце према животињама, изложбе дечијих радова и саку-
пљање добротворних прилога, биће докле буде деце.

ПАРАСТОС У БЕОГРАДУ, 
ВЕНАЦ И КАНДИЛА У КЛУЖУ

Наша школа даје све од себе да оживи сећање на Старину Но-
вака. И не само да јој то добро иде него се испостављају дога-
ђаји који изненаде све у школи иако нема никога ко помније
прати живот и дело Старине Новака. После исувише дугог пе-
риода, вероватно и векова, Срби су се сетили да одрже помен
Старини Новаку 2019. године. Парастос је на дан страдања 5.
фебруара, у цркви Светог Марка на Ташмајдану, служио отац
Милош, парох цркве. Помену су присуствовали скоро сви на-
ставници и један број ђака наше школе са родитељима. Таман
када нас је понос што смо смогли снаге да организујемо па-
растос Старини Новаку, загрејао и преплавио, искочило је из-
ненађујуће сазнање. Извесни Петер Эрдейи,  како се потписао
у својој  мејл поруци коју је упутио на адресу директора школе
Владе Вучинића, послао је фотографију споменика Старине
Новака у Клужу. Изненађење самим пријемом фотографије
подразумева се само по себи, али је право изненађење усле-
дило тек када је фотографија помно загледана. На њој се јасно
видело да венац, који је наша група наставника и ђака поло-
жила приликом посете Клужу у децембру 2018., још стоји не-
такнут! Још изненађујуће, у наш венац било је уденуто свеже
цвеће, а испред венца стајала су на степенику постамента спо-
меника три упаљена кандила! Призор је као петарду активирао
силна питања. Како је могуће да венац који смо положили пре
више од два месеца још стоји нетакнут, чак закићен свежим
цвећем? Ко је положио цвеће и упалио три кандила? Ког дана
се то десило? Када се вихор од експлозије питања мало сми-
рио, и када су наставници разменили различите предпоставке,
нагађања и проверили у пропертију датум снимања фотогра-
фије, наметнуо се закључак: док је у београдској цркви Светог
Марка служено опело Старини Новаку, дотле је у Клужу, на
месту његовог страдања 5. фебруара, неко полагао цвеће и
палио кандила. Каквог ли  величанственог начина да нас Ста-
рина Новак сабере и сједини! И нас у Београди, и наше
пријатеље у Клужу. Било је то, можда нисте знали, први пут
да смо на волшебан начин осетили обраћање Старине Но-

вака. Можда је фотографију он и послао?! 
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БУКВАР НАШ НАСУШНИ
Иако буквар имају и други народи, вековна примена код Срба учинили га је

неизбрисивим каменом темељцем српске културне баштине, а евентуално
угрожавање буквара и букварског учења директан је удар на српски национални
идентитет. Знамо ли који је, за сада, најстарији штампани српски буквар, и
како то знање може помоћи савременој српској просвети? Да ли тридесетак
различитих бувара који се тренутно нуде од различитих издавача, поштују

вековни традиционални концепт српског буквара или га расплињују и растачу?

За оне којима је чудно што је
хајдучки харамбаша Старина
Новак био писмен и образован

војсковођа, можда ће још изнена-
ђујуће деловати чињеница да најста-
рији штампани српски буквар датира
још из времена живота Старине Но-
вака. Штампан је у Венецији 1597. го-
дине у два издања 20. и 25. маја, у
типографији Ђованија Антонија Рам-
пацетија. У време издавања првог из-
дања, Старина Новак је већ био
времешан и описмењен човек због
чега можемо бити сигурни да из поме-
нутог буквара није учио, што не значи
да га дијете Груица није користио.

нацистичког бомбардовања Београда,
када је бомбама сравњена Народна
библиотека на Косанчићевом венцу.
Срећом, истраживачи Ђорђе Ра-
дојичић и Милорад Ванилић фотогра-
фисали су га, описали и рад о њему
објавили 1940. у предратном просве-
тарском часопису „Учитељ“, па данас
барем знамо како је изгледао. Друго
издање је имало више среће и данас се
један примерак чува у Народној биб-
лиотеци Србије која, хвала Богу, није
гађана у последњем прошловековном
бомбардовању.

Историја српског буквара подсећа
нас да су Срби вековима уназад имали 

Књижица је димензија 10,1 са 7,8
центиметара, од свега четири стране
на којима су били утиснути 37 слова
азбуке, молитва за вежбање читања и
неколико бројева за учење рачунања.
На друго издање овог буквара није се
дуго чекало и објављено је само пет
дана после првог, 25. маја 1597. Друго
издање је четворолисно и штампано је
на осам страна.

Први штампани српски буквар је са-
ставио монах Сава из манастира Гра-
диште, уз благослов игумана Стефана,
родом из Паштровића. Једини познати
примерак првог издања овог буквара
изгорео је 6.априла 1941. приликом



националних одлика јер омогућава да
сва српска деца, где год се налазила,
уче из исте књиге на исти начин, што
на магичан начин спаја сву српску
децу света, на исти начин на који про-
слава ђачке Славе Светог Саве спаја
сву Српчад на свету. Зато не треба да
чуди што у минулим вековима српски
буквари нису настајали у Србији већ у
нашем народу у расејању. Чак и први
српски буквар по Вуковом праволису
написао је Србин из Аустро-Угарске,
отац српске педагогије Ђорђе Натоше-
вић. Пре њега, сви писци српских бук-
вара били су ван Србије: Гаврило
Стефановић Венцловић, Теофан Про-
коповић (Сремски Карловци), Матија
Карамата (Рим), Захарије Орфелин
(Венеција), Павле Соларић (Млеци),
Вук Караџић (Беч) – а тек 1838. појав-
љује се из државне штампарије у Бео-
граду буквар Петра Радовановића,
потом 1846. „Брзоуки буквар“ Иси-
дора Станојевића.  

У Црној Гори 1836. штампан је
„Српски буквар у Црној Гори“ од
Стева Чутурила, што је најстарији
српски буквар новије српске историје.
Данас тридесетак издавача нуди свој
српски буквар.

Да ли треба да постоји један буквар
у једном времену, како је одувек веко-
вима било? Да ли буквар треба да буде
питање од највишег националног зна-
чаја? Остављамо да сами, након ис-
тинског сагледавања српске културне
баштине, одговорите.

ПОРЕКЛО РЕЧИ „БУКВАР“
Буквар је веома стара реч и на-
стала је пре више стотина година.
Тадашњи језик наших предака
био је знатно другачији него језик
којим ми данас говоримо. Иако
данас буквар представља књигу
из које прваци уче прва слова –
њено изворно значење је мало
другачије. Реч буква у почетку
није означавала само врсту
дрвета, већ и оно што ми данас зо-
вемо словом: писани знак за један
глас који изговарамо. Управо је
зато књига која се састоји од слова
(која се уче) добила назив буква,
односно како је временом изме-
њено – буквар.
У историји се за буквар још гово-
рило и азбуквар и бекавица, јер се
из ове књиге учила азбука, а слова
су се срицала, односно – бекала,
како се некада говорило.

планско и системско спровођење образо-
вања и васпитања. Букварско учење садржи
све принципе модерне методике у чему
треба тражити објашњење за изузетну ус-
пешност старих учитеља иако су радили у
тешким условима. И не само да се буквар-
ско учење показало најпримереније при-
роди детета, већ и као непроцењив
кохезиони фактор у очувању српских

в.в.
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