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Школску 2016/17. годину почели смо са три одељења првака и

увођењем само једне смене за сва одељења првог циклуса. Да би

се то остварило било је неопходно формирати и опремити још

једну учионицу, што због великих заосталих новчаних дуговања

родитеља према школи није било сасвим лако. За ђаке млађих

разреда школа је од ове школске године увела изузетну новину

– развојно одељење, нови облик наставе за ђаке са сметњама у

развоју и тешкоћама у учењу. Поред наше само две школе у

Србији имају овај вид наставе.

Да све новости не буду пријатне потрудило се Министарство

просвете које је на груб бирократски начин, отказало саглас-

ност да се и ове године, након 10 година двојезичне наставе,

формирају посебна двојезична одељења за извођење наставе на

енглеском и српском језику, не осврћући се на сјајне резултате

наше школе у минулој деценији. Не седећи скрштених руку,

школа се, у интересу својих ђака, брзо престројила и организо-

вала двојезичну наставу факултативно, ублажавајући штету

коју је просветна олигархија учинила ђацима. Игром случаја о

феномену просветне олигархије директор школе је на Другом

саветовању просветних радника на Тари, само два месеца ра-

није, поднео исцрпни реферат који се налази у НОВАКУ ДО-

ДАТКУ овог броја.

У школу је стигла и дванаеста интерактивна паметна табла.

Обновљен је кабинет ликовног, купљени нови столови за чита-

оницу, а посебна новост о обнови школе представља отварање

ГАЛЕРИЈЕ МУЗЕЈА ШКОЛЕ на атрактивном месту у холу

школе. Признање о квалитету наших наставника је стигло и

из Математичке гимназије у виду ангажовања наше настав-

нице хемије Светлане Јоцић да, поред наше школе, део свог

фонда предаје и у Математичкој гимназији. Тако смо постали

једина основна школа у Београду у којој ради један професор Ма-

тематичке гимназије.

Од овог броја, НОВАК је добио CIP и на тај начин пробио ин-

терни оквир поставши доступан целокупној јавности. У знак

обележавања ове нове фазе раста нашег листа подсећамо вас

на насловне стране досадашњих штампаних бројева.
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Весели сусретиПрвог дана школске 2016/17. године

сјатило се у школско двориштe ОШ

Старина Новак мноштво света због

оних најмлађих – због првакa. Тискали су се

прваци међу упарађеним мамама, татама, ба-

бама и дедама, стринама и течама, да ту,

пред њиховим очима последњи пут се окупе

као предшколци и постану ђаци. Школски

библиотекар Василије је проверио да ли

функционише микрофон и реч је најпре узео

директор школе Влада Вучинић који се свим

осмехнутим лицима обратио поздравним

речима. На крају поздравног говора, сви

прваци су прозвани именом и презименом

како би по први пут ступили у једно од три

одељења првака. За овај шампиониски по-

двиг сваки првак је добио медаљу јер је –

првак!

Одељења првака, формирана након про-

зивке и доделе медаља, први пут су са својом

учитељицом ушла у школу и отиснула се, без

родитеља, свом јату првака. Чекала их је спе-

цијална приредба добродошлице у чита-

оници школске библиотеке. Истовремено,

родитељи су присуствовали првом родитељ-

ском састанку са учитељицом која ће њиховој

деци следећих година бити изузетно важна и

омиљена личност.
1. април 2016. 

Креативна радионица

Окупљени, наши мали гости су се на овој радионици

показали као прави мали уметници. У пријатној ат-

мосфери малишани су показали спретност у

бојењу,сецкању... техници.

На крају радионица, наше драге госте смо као прави

домаћини обрадовали малим послужењем. Док су се

будући прваци дружили са учитељима, њихови ро-

дитељи су били у рилици да у библиотеци школе до-

бију потребне информације од

и психолога школе. Упознати

су са радом школе, школским

сајтом, школским часописом и

другим значајним остваре-

њима наше школе.

Весели сусрети 
са будућим првацима

Традиционално, у марту месецу, у нашој

школи одржане су три радионице за будуће

прваке у оквиру „Веселих сусрета“. Циљ ових

радионица био је да се будући прваци из

околних вртића и њихови родитељи међу-

собно упознају, као и да виде школски про-

стор. Основна идеја је била да малишани

доживе школу као место за дружење и учење

кроз игру.

26. март 2016. 
Музичка радионица

Кроз песму, музичке игре и једноставне

плесне кораке, будући прваци су и овог пута

уживали дружећи се у нашој школи. Весели и

распевани малишани су поново показали

спремност за игру и сарадњу

18. март 2016.
Игре без граница

У друштвеној сали наше школе, малишани су

уживали у играма такмичарског типа, играма

лоптом као и играма спретности и брзине.

Деца су радо прихватила све активности и у

великој мери показала спретност и одређену

зрелост у понашању.
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Лет првака своме јату
Дан када су деца већи јунаци од родитеља



Научни дан у Петници
Будући научници “Старине Новак”

Tридесет  ученика седмог разреда , у пратњи

наставника Вере Булајић-Русевић, Иване

Симеуновић и Данијеле Јукић, у априлу

месецу учествовало је у пројекту „Научни дан  у ИС

Петница".

Пут ка Истраживачкој станици “Петница” био је

јако занимљив. Током пута, видели смо разне ле-

поте природе Србије, али лепота тих предела се не

може упоредити са лепотом саме Истраживачке

станице. Околина Петнице, која укључује зграде

Истраживачке станице, Петничку цркву, Пет-

ничко језеро и пећину, предивна je.

Након обиласка Петнице, слушали смо о историји

изградње Истраживачке станице и упознали се са

програмом Летње научне школе (ЛНШ). После

тог кратког увода, отишли смо у музеј и видели

разне невероватне изуме и открића. Затим су нас

поделили у три групе. Прва група је ишла у оде-

љење за геологију, друга у одељење за биологију,

а трећа у одељење за хемију.

На часу геологије одржано је предавање о заним-

љивим темама везаним за Земљу: настанак

Земље, њено кретање, стене, настанак планина,

цунамија, земљотреса и још много тога. Након

тога смо посматрали различите врсте стена и про-

учавали мале комаде руда и минерала под микро-

скопом.

Следећи час је био час биологије. Глумили смо да

смо форензичари и проучавали лажну крв. Такође,

проучавали смо ћелије слузокоже образа под мик-

роскопом, што је било веома занимљиво. После дру-

гог часа имали смо паузу за ручак у трпезарији

Истраживачке станице.

Имали смо срећу да је дан био сунчан и топао, тако

да смо после паузе за ручак са студентима отишли

у шетњу до Петничког језера . Ту је одржано преда-

вање о живом свету језера.  Уживали смо на чистом

ваздуху и у природи. Шетњу смо, наравно, искори-

стили и за фотографисање.

После шетње смо били спремни за наставак "бав-

љења" науком. Трећи час смо имали у одељењу за

хемију. Час се одвијао у хемијској лабораторији, где

смо самостално извели десет узбудљивих хемијских

огледа. Свако од нас је за успомену кући понео

сребрно огледало које је сам направио.

Око шест часова поподне, кренули смо назад за Бео-

град. Научни дан у Петници био је предиван, за-

нимљив и узбудљив. Надам се да ће и будуће

генерације имати шансе за то невероватно животно

искуство. Такође се надам да ће неки од нас наста-

вити већ у септембру дружење са Истраживачком

станицом на Летњој научној школи.

Мина Ристовић 7/1
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Ђак генерације
Најбољи у најбољој школи

Колико је труда и залагања  потребно да се постигне

овакав успех и остваре овако завидни резултати?

За одличан успех је увек потребно много труда и зала-

гања. Рад и ревносно учење се увек исплате, само је по-

некад питање времена. Активно сам учествовала на

разним такмичењима, што се вишеструко исплатило –

стекла сам знања и проширила своје видике.

Како си се осећала када си сазнала да си баш ти уче-

ник генерације Основне школе „Старина Новак”?

Била сам изузетно поласкана и срећна због одлуке

школе да баш мене почаствује тим признањем.

Можеш ли нам рећи нешто о својим плановима за бу-

дућност?

Тренутно ме највише занимају математика и физика,

тако да покушавам да што више напредујем у тим обла-

стима. Планове за период после средње школе још увек

немам, али верујем да ћу ускоро добити јасну идеју.

Радост Европе у Београду
Наша деца пригрлила децу из три земље

Ове године, код наших ученика били су

смештени чланови српског певачког

друштва ‘’Јавор’’ из Вуковара, Хрватске,

као и девојчице плесног студија из Украјине. Та-

кође, кроз овогодишњу манифестацију наставили

смо сарадњу са партнерском школом из Клужа, Ру-

муније.

Деца су била смештена у домовима наших ђака од

30. септембра до 6. октобра 2016. 

Првог октобра деци Хрватске организовано је дру-

жење на Ташмајдану са њиховим домаћинима док

смо истог дана дочекали наше госте из Украјине. 

Свечано отварање манифестације, пропраћено де-

филеом кроз Кнез Михајлову улицу, обележило је 

први дан фестивала. На Калемегдану, званично је

отворен овогодишњи фестивал. Наредног дана ор-

ганизован је пријем код Председника Републике

којем су присуствовали домаћини са својим настав-

ницима координаторима из основних школа Бео-

града, као и гости свих 19 земаља са својим вођама

група. Трећег октобар деци је организована журка

у ДКЦБ-у. Увече, у холу наше школе, организована

је приредба у част наших гостију на којој је наступио

хор школе као и солисти. Представили су нам се и

наши гости из Хрватске. У среду петог октобра, зва-

нично смо затворили овогодишњу манифестацију

свечаним Гала концером у “Сава центру”. 

Марија Пашић 6/1
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За ученика генерације у школској 2015/2016. години изабрана

је Катарина Ђорђевић, ученица двојезичног одељења захва-

љујући изузетним резултатима које је постизала током

основног образовања. То је био повод  да са Катарином поразго-

варамо и сазнамо њене утиске о свом успеху, раду и данима про-

веденим у нашој школи.

Како ћеш памтити дане проведене у нашој школи?

Дана проведених у овој школи ћу се увек сећати са вели-

ком радошћу. Ово је било прелепих осам година, испу-

њених срећом, пријатељствима и напретком у сваком

погледу. Основну школу „Старина Новак” памтићу по

сјајним наставницима који су по-

ставили основу мог знања и по

невероватној прилици да слушам

наставу на енглеском језику.

Овде сам склопила права и ис-

крена пријатељства. Заиста ми је

жао што су ови дани сада иза

мене. Понекад пожелим да могу

да вратим време и проведем још

који школски час у некој од учио-

ница моје основне школе.



Лекције из хуманости
дружине “Старина Новак”

Хајдучко срце Старине Новак куца у
нашим ђацима

Дружина „Старина Новак“ основана је

школске  2011/12. године поводом 90 година

постојања школе, на иницијативу самих ђака

који су желели да помогну другима. 

Покренут је низ акција које су назване  „Промотери

доброте“, а које су настављене и ове школске године.

Циљ ових акција је да деца својим примером покажу

како је лепо помагати другима, да подстичу људе да

брину једни о другима и о нашем животном окружењу.

Одбор за верску наставу Архиепископије београдско-

карловачке покренуо је хуманитарну акцију „Дар од

срца“ у основним школама Београда у току априла

2016.године. Ова акција  спроведена је у сарадњи са

Канцеларијом за Косово и Метохију. Циљ акције је раз-

вијање љубави према ближњима и човекољубља као

једне од најлепших људских особина. Ученици  бео-

градских 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 праз-

ника Васкрса. У овој акцији у нашој школи прикуп-

љено је 90 пакетића. Захваљујемо свима који су дали

свој дар од срца.

Група од једанаест ученика шестог разреда наше

школе, у пратњи наставнице биологије, Данијеле

Јукић, у четвртак, 19. маја 2016. посетила је ново-

отворени Јавни акваријум и тропикаријум Београда.

Ђаци су били одушевљени акваријумима и стаништима

у којима је било заступљено мноштво егзотичних врста,

али и врста са ових простора. Између осталог могли су се

видети примерци различитих врста златних рибица, пи-

рана, али и гуштера, игуана, камелеона, корњача, змија,

аксолотл водоземац и још много, много тога. Права ат-

ракција!
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Марија Михаљев VI/1, Coфија Михаљев VI/1
Миона Копривица VI/1, Сава Павловић VI

Савић Матија VI/2

Посета јавном
акваријуму града

Београда

Међу гуштерима, змијама, корњачама
и осталим страшним бићима



Једини ђачки радио на свету

Да и ми у нечему будемо светска мустра

Почели смо са скромном техником и у ма-

лом  простору наше школске библиотеке.

Прва група ученика заинтересована за

овакав начин учења формирала је радијску секцију

и тако је све кренуло.  Данас наш радио  емитује

програм у тачном термину, има своје озбиљне са-

раднике, ауторске емисије и наравно стотине сати

емитованог програма. Наше радио емисије су пуне

информативних, културних и образовних садржаја.

Слушајте нас и сазнаћете много о историји нашег

школског окружења, улицама и трговима,  упу-

тићемо вас у биографије и дела наших највећих пи-

саца прозе и поезије како за децу тако и за одрасле.

Изградићете музички укус зато што  негујемо слух

за фину музику, развићете своје вербалне способно-

сти и разумети снагу лепе речи.  Захваљујући нама

имаћете прилику да слушате и уживате у емитовању

бираних Радио драма. Зашто  да само ваши роди-

тељи знају шта је то? Сазнајте који су трендови у

облачењу или која фризура је дневно актуелна. За-

што не бисте знали нешто тачније о односима међу

нашим ученицима или наше ставове и мишљења о

нашим учитељима и наставницима.  

И да бисте све то сазнали најбоље је да се појавите у

редакцији Радија НОВАК и постанете наш сарад-

ник! Спортка емисија "Од уторка до уторка" чији су аутори Да-

рио Радојчић и Милош Јањић из недеље у недељу при-

влачила је велико интересовање. Ова емисија даје

преглед и анализу најважнијих спортских догађаја који су се

одиграли између два уторка, а премијерно се емитовала уторком

од 13 часова. 

У шестој емисији, од 26. априла 2016, Дарио и Милош су у госте

довели капитена и легенду фудбалског клуба "Партизан" - Сашу

Илића.

У веома занимљивом, готово получасовном интервјуу, Саша

Илић је, одговарајући на питања водитеља, са слушаоцима Ра-

дио Новака поделио многе занимљиве детаље из своје каријере.
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Василије Савић

Саша Илић гост Радио Новака

Фудбалска легенда у студију радио Новака
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Недеља школе
“Старина Новак”

94 године школе
слављено дуже од крсне славе

Дана 31.5.2016. године у 19:30, поводом почетка Не-

деље школе, одржан је концерт по имену Мала ноћна

музика. Концерт је био приређен како за родитеље,

тако и за заинтересоване ученике, који су аплаузом

дочекали сваког извођача. Гости су уживали у делима

познатих композитора, Моцарта, Бетовена и других.

Име концерта, преузето од дела познатог уметника

Волфганга Амадеуса Моцарта, наши ученици су оправ-

дали изузетним извођењем. Када се концерт завршио,

гости су били задивљени и са осмехом на уснама

изашли из хола школе.

У уторак, 31.05.2016. године реализован је спортски

дан у школском дворишту и фискултурној сали. Иг-

рали су се тенис, стони тенис, бадминтон, одбојка.

Одржане су и утакмице у одбојци где су снаге одме-

риле наставнице и ученице, а кошаркашку утакмицу

одиграли су наставници против ученика. Манифеста-

ција је протекла у духу фер-плеја, са пуним поштова-

њем свих учесника.

У среду 1.6.2016. године реализована је Свечана акаде-

мија у Установи културе "Палилула", на великој сцени

"Браћа Стаменковић" и додела Плакета савесног ђака.

У свом обраћању директор школе је истакао запажене

успехе ученика на разним такмичењима и уручио де-

вет Плакета савесног ђака, признања које једино ОШ

"Старина Новак" додељује у читавој Србији.

Прослава 94 године од оснивања ОШ “Старина Но-

вак”  почела је обележавањем Недеље школе у по-

недељак  30.05.2016. године. 

Први дан био је испуњен активностима које се односе на рад

Музеја школе. Отворена је изложба под називом Исто-

ријски и епски лик Старине Новака. Истим поводом отво-

рена је  Галерија Музеја школе у реновираној просторији, а

тема галерије била су стара наставна средства.
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Гости су уживали у забавном, креативном и машто-

витом програму, у песми и игри наших ученика.

Као што се види на плакату, те посебне и свечане

вечери, тема су биле бајке. Захваљујући креативности

и таленту ученика и наставника, гости су упловили у

чаробан свет бајки, али не онакав какав су очекивали.

Чланови драмске секције и наставница Наташа Му-

гоша су се мало поиграли бајкама и припремили

ауторски драмски комад Побуна.  На сцени су се

заједно нашли Снежана и седам патуљака, Пепељуга,

Успавана лепотица, принцезе, принчеви, али и Хари

Потер и Храбра Мерида. Тако нам је Пепељуга от-

крила да пати од потребе да све буде чисто и савр-

шено уредно; њене сестре, односно маћехине ћерке

молиле су за рехабилитацију, Успавана Лепотица ка-

тегорично је одбијала да спава сто година, а патуљци

су се спремили на пут око света... Сви добро познати,

стари ликови из бајки којима су успављивани наши

родитељи, за нас данас морају мало да се промене. За-

нимљиво је било и њихово суочавање са Хари Поте-

ром и Храбром Меридом.

Такође, изведена је и драматизација неколико еп-

ских песама о Марку Краљевићу под називом

Марко Краљевић - најлепша српска бајка.

На сцени се много играло и певало. Наступиле су и

многобројне плесне групе, солисти и, наравно, наш

сјајни хор и оркестар под диригентском палицом

Бојана Сарића, наставника музичке културе.

Уторак, 2.6.2016. био је резервисан за кућне љу-

бимце. У холу школе одржана је Пета смотра кућ-

них љубимаца, смотра паса и смотра малих

животиња. Велики број наших ученика довео је

своје кућне љубимце, видели су љубимце својих

другова, размењивали су искуства, препричавали

догодовштине...

Од 3.6. до 5.6.2016. на Тари у хотелу "Оморика" одр-

жано је Друго саветовање просветних радника на

тему Репродуктивно или функционално учење у ор-

ганизацији ОШ “Старина Новак”, Београд.
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Спортско
одељење

Доста приче дајте ђачки спорт на делу

Спортски предмети које похађају ђаци спортског

одељења су базични спортови, спортске игре и тео-

рија и пракса у спорту.

Спортско одељење је формирано како би се деци

омогућило индивидуално напредовање у спорту и

развоју физичких способности. Зато нас радује ве-

лика заинтересованост ученика да буду део спорт-

ског одељења. Радује, такође, и чињеница да је

наша школа јединствена у Србији,између осталог,

и по постојању оваквог једног одељења – каже за

лист Новак Александар Суботић, наставник физич-

ког васпитања.

Школске 2015/2016. године, од другог по-

лугодишта, у школи је формирано

Спортско одељење и представљен про-

грам рада Спортског одељења, Програм Спортског

одељења има за циљ: напредовање појединца у оп-

штој физичкој припреми, стварање услова за пово-

љан утицај на развој моторних способности,

индивидуално напредовање у изабраном спорту и

теоријску наставу. Програм за ученике 5. и 6. разреда

спроводе професори физичког васпитања и спорта,

лиценцирани тренери, као и гостујући професори са

Факултета спорта и познати спортисти, кроз тео-

ријску наставу.

Ђаци за спортско одељење регрутују се у самој ОШ

„Старина Новак”, где се и одиграва комплетна спорт-

ска активност.

За формирање спортског одељења неоходно је било

тестирати пријављене кандидате. При томе су по-

тпуно равноправни били сви ђаци, и они који се баве

спортом у неком клубу и они који су то пропустили.
Марија Пашић VI/1, Миона Копривица VI/1,

Сава Павловић VI/1
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Клуб за
Уједињене

нације 

Клуб за Уједињене нације у
школској 2015/1016. години у
ОШ „Старина Новак“ наставио
је са радом. Чланови Клуба обе-
лежили су међународне праз-
нике који су признати од стране
УН. 

У другом полугодишту чланови
Клуба представили су светску
културну и природну баштину
УНЕСКА, као и светску баштину
УНЕСКА у нашој земљи. При-
годно су обележени: Светски
дан здравља, Међународни дан
за биолошку разноврсност и
одрживи развој, Светски дан
животне средине.

На радионицама Професионалне оријентације ученици седмог разреда израдили

су своје колаже и приказали их на паноу. Између првог и другог спрата направио

се кратак застој пред почетак великог одмора. Сви су се тискали да виде како то

овогодишњи седмаци себе виде за неких десет - петнаест година.

Гужва на међуспрату

Стиснули се ђаци као да су у аутобусу ГСП

Професионална 
оријентација

Уоквиру професионалне оријента-

ције психолог школе Слађана Лу-

ковић је током месеца априла организовала за

свако одељење осмог разреда психолошко тестирање

ученика, као и додатно тестирање за оне ученике који

су изостали претходни пут. Психолошким мерним ин-

струментима тестирана су професионална интересо-

вања. Тестирањем је обухваћено 100% ученика,

односно 83 ученика, а од тог броја 97% ученика је про-

шло интервју и индивидуално саветовање у вези са

доношењем одлуке за избор средње школе, а на ос-

нову резултата тестирања и психолошког интервјуа.

Приликом саветовање за оне ученике који су и даље

били неодлучни у вези са доношењем одлуке дата је

препорука и упућени су на професионалну оријента-

цију у Националној служби за запошљавање.

Ученици су показали висок ниво мотивисаности

и заинтересованости приликом задавања тестова

као и за резултате тестирања и професионално са-

ветовање. У одређеном броју случајева и роди-

тељи ученика су директно учествовали у

професионалном саветовању. Ученике привлаче

различите области занимања. Више од 50% уче-

ника наводи да се опредељује за гимназијско шко-

ловање, а затим следе средње стручне и

уметничке школе као што су туристичко-угости-

тељска, правно-пословна, економска, медицин-

ска, дизајнерска, електротехничка и друге.

Куд` ћемо, шта ћемо?



1212

Две изложбе и галерија музеја школе

Шапуће се да је Старина Новак неколико пута прошетао холом школе!

Прослава Недеље школе и обележавање

94. рођендана ОШ Старина Новак от-

почела је активностима Музеја школе, у

понедељак 30. маја 2016. године. Ове године, чла-

нови музејског тима, заједно са ученицима наше

школе, постарали су се да програм прославе обо-

гате двема значајним поставкама.

У холу школе отворена је изложба Историјски и

епски лик Старине Новака. Негујући сећање на

славног хајдучког харамбашу, аутори изложбе по-

трудили су се да свим запосленима, ученицима и

посетиоцима испричају причу о личности по којој

је наша школа названа. У склопу поставке могли

су се видети рукописи епских песама и различите

књиге у којима се помиње лик Старине Новака,

приказ његове историјске и легендарне биогра-

фије, као и изложба ученичких радова на тему Ста-

рина Новак, међу којима је посебну пажњу

привлачио робот-Новак. 

Значај и заоставштина славног јунака нарочито су

подцртани скретањем пажње на његово присуство

у свету који нас окружује. Тако су посетиоци из-

ложбе могли сазнати у којим је то крајевима Но-

вак, по легенди, оставио довољно трага да се данас

по њему зову пећине, где се налази његово село,

где је подигао манастир, у којим се све државама

и градовима можете затећи у улици која носи име

Старине Новака и шта се све данас по њему зове.

Друга активност коју је Музеј школе приредио овом

приликом било је свечано отварање сталне поставке

Галерије музеја школе. Посвећена образовању и ње-

говој историји, пре свега, стална поставка Галерије

сачињена је од различитих наставних средстава и

докумената, заборављених дијапројектора, старих

грамофона, географских карата, сведочанстава и

других артефаката који су обележили прошлост

наше, али и других школа. Саставни део ове по-

ставке је и најмлађа скамија на свету, постављена у

холу школе. 

ГАЛЕРИЈА МУЗЕЈА - Део историјске документације
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АНАЛИТИЧКА ВАГА - МОДЕЛ 1914.
Прецизност мерења 1/10000 г.

Најстарије наставно средство у нашој школи и данас се користи

Улице са именом Старине Новака
Румунија - Букурешт, Клуж, Констанца
Србија - Суботица, Ниш, Београд

Село Баба Новак у Румунији; Пећина Новакуша код
Невесиња

ОШ “Старина Новак” - некад и сад

Слободан Рудић, наставник историје

Када је пре неколико година наставник хемије наше школе отишао у пензију, започело се са озбиљ-

ном обновом кабинета хемије. Том приликом у практикуму кабинета насилно је отворено неколико

запеклих плакара који нису откључавани деценијама. У једном је откривено право благо – анали-

тичка вага у оригиналном орма- рићу са мермерним

постољем. Стајала је оборена и угурана у кршу и лому

плакара као бачена ствар. Али, била је цела и не-

оштећена. Нико за њу раније није знао да постоји,

осим можда пензионисаног на- ставника хемије кога,

додуше, нико никада није видео да ју је користио у на-

стави. Када је постављена у пра- вилан усправан

положај, са ње обрисана пра- шина и пажљиво за-

гледана са свих страна, откривена је, можда

нисте знали, јасно угравирана година производње –

1914. Потицала је из времена последњег краља на

српском престолу, краља Петра. Данас се ова вага на-

лази у ГАЛЕРИЈИ МУЗЕЈА ШКОЛЕ СТАРИНА

НОВАК. С обзиром да је тек мало старија од школе,

предпоставља се да је најстарији предмет из првог

ивентара школе док је још била у својој првој згради у

улици Старина Новак.

Вага из времена краља Петра

Ископано благо из запеклог ормана хемијског кабинета



Шта и ко те инспирише да пишеш?

Михајло: Мени су одувек инспирација биле књиге

које сам читао или чак неки филмови. Најинспира-

тивнији лик из књижевности био је Хари Потер.

Када сам први пут прочитао књигу о њему, одмах

сам знао да желим да пишем нешто налик томе.

Матеја: Обрађивао сам најразличитије теме. Поред

вечне инспирацијесвих песника – љубави, писао

сам и о природи, домовини, као и о темама блиским

мојој генерацији.

Марко: Увек сам се чудио кад чујем децу, па и пес-

нике, када кажу да их све инспирише. Код мене није

тако. Мене инспиришу само необичне ствари, дога-

ђаји који ме погађају и наводе на размишљање. Ин-

спиришу ме и занимљиви људи. Углавном,

инспирацију налазим у тим нашим међусобним од-

носима. Никад нисам писао песме о природи.

Чудно, зар не? Видим да многи пишу о томе.

О којим темама волиш да пишеш?

Михајло: Највише волим

фантастику, а у по-

следње време и  трилер и

љубавне приче.

Марко: Највише волим

да пишем о односима

мојих вршњака са роди-

тељима и другарима.

Пишем о занимљивим

људима који су доста

утицали на мене. Волим

духовите људе, смех,

шалу, па то често уносим

у своје приче и песме.
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Литерате међу сто талената Београда
Наши ђаци у елити омладине Београда

Иове школске године наши ученици освајали су бројне награде на литерар-
ним конкурсима. Своју даровитост, машту и креативност показали су
ученици млађих и старијих разреда. Поред  тога, радови четири наша

ученика, Михајла Тодоровића, Марка Јовановића, Матије Савића и Реље Царића,
нашли су своје место у књизи Сто младих талената града Београда. То је био по-
вод  да разговарамо са њима.

Који је твој литерарни рад први награђен и како си

се осећао тада?

Михајло: Мој први награђени рад носи назив Урлик

ноћи и везан је за српске обичаје. Кад сам сазнао да

сам добио прву награду, био сам изненађен и мало

сам сумњао. Касније сам се уверио да је то истина и

био сам узбуђен и срећан. 

Марко: Први награђени рад је био на конкурсу школе

у част Светог Саве. Први пут сам учествовао и освојио

прву награду за песму Сјај новогодишњих и божић-

них празника, а рад Ја сам дете и имам право да...

први је рад награђен ван школе, у оквиру Дечје не-

деље 2013. године. Био сам помало изненађен. Мис-

лим да се моја учитељица више обрадовала од мене

јер је знала значај тих награда. Она је, уз учитељицу

Мирославу, говорила да имам дара за писање. Захва-

лан сам им на подршци. Ја то тада нисам знао, али

сам схватао да ми писање не представља напор, већ

задовољство.

Који свој литерарни рад би издвојио као најбољи?

Михајло: Тешко ми је да то одредим. За рад Београд

у загрљају река добио сам највише похвала од поро-

дице и пријатеља. Мислим, ипак, да је мој најбољи

рад Најлепши школски тренуци. Могу да кажем да

је реч о љубавној причи и да је тема сломљено срце.

Могу још и то да кажем да је заснована на истинитом

догађају.

Марко: Моје мишљење се не поклапа са мишљењем

жирија. У то сам се уверио више пута. Моја омиљена

песма је Има једна чудна ствар. То је шаљива песма

у којој сам описао моју сталну борбу са мамом око

времена проведеног за рачунаром. Тема је заним-

љива и, што је најбитније, потпуно је истинита. Ту

борбу и данас водим. Актуелна је. Ова песма је добила

пре две године награду на фестивалу хумора у Лаза-

ревцу.
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Који су ти планови у будућности везани за литерарно стваралаштво?

Михајло: Имам доста планова. Тренутно пишем приче, чак и неке песме,

и надам се да ћу за неколико година нешто од тога и објавити.

Матеја: Прву  песму написао сам када сам имао само пет година. Инспи-

рација ми је била безбедност у саобраћају, па сам је зато и насловио Ауто-

мобили. Од тада пишем кад год осетим потребу  и жељу да нека своја

осећања пренесем на папир. Поред тога, свака награда ми је подстрек.

Зато су моји планови да наставим да пишем и у будућности.

Марко:  Ја стално нешто пишем. У Србији и региону годишње буде око

тридесет конкурса и обично учествујем. Битно ми је како моју причу и

песму виде прави песници и књижевници. Ако добијем награду или по-

хвалу, то ме обрадује и мотивише да и даље пишем. На тим конкурсима

сам упознао много писаца и песника који ми дају савете.

Књигу још нећу објављивати, иако су неки моји вршњаци то већ урадили.

Не мислим да су моје песме и приче још готове. Стално их преправљам  и

поправљам. Оне су незавршене. Кад се одштампају у књизи, оне више

нису моје и не могу више да их мењам. За књигу је рано, али ко зна?

Можда једног дана постанем писац.

Наши ђаци на сајму књига

на сајам, али не било који и не било какав, ове године на Сајам књига у Београду, обавезно
сви ми  који волимо да читамо и инспирацију тражимо у књизи...

Ове године,  традиционално су  учествовали

највећи домаћи и бројни инострани издавачи и

писци. Премијерно су представљена многа из-

дања, а ми смо били у прилици да присуствујемо

промоцији само неких. Да, упознали смо Уроша

Петровића, потписао нам је своју  књигу!  

Цене књига су биле врло повољне,  па су многи

од нас имали могућност да обнове своју при-

ватну колекцију најновијим насловима домаћих

и иностраних издавачких кућа, али и увек акту-

елним класицима светске књижевности.

Василије Савић, библиотекар

Међународни београдски сајам књига,

најрепрезентативнију књижевну мани-

фестацију у овом делу Европе, која је одр-

жана под слоганом „Књиге у руке“ посетили смо и

ове године. На најпосећенијем Сајму књига у ре-

гиону, ја и ученици, чланови библиотекарске сек-

ције,  били смо само кап у мору  правих љубитеља

књиге.  Заиста смо уживали. Неколико сати прове-

дених у разгледању и листању књига није било до-

вољно и брзо је прошло, и  питамо се колико је

времена потребно да се обиђе више од 450 директ-

них излагача, од којих је више од 40 из иностран-

ства.

Плакат за промоцију Рељине прве књиге
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ЖАР
Шта је жаргон? Када га  
Жаргони су посебне, неконвенционалне врс      

су у складу са правописним и грамати      
различитим групама (ученици, студент    

(разговор, дописивање), у  

Досадњаковић -

Незанимљива особа

Жаргон
ске р

ечи у
чени

ка

ОШ “Ста
рина

 Новак”

Велика
 плоча 

- 

Велики
 телеф

он на т
ач

Мала плоча - Мали телефон на тач

Цигл
ица

- М
ала

Ноки
ја

Мала ц
игла

-

Мали т
елеф

он

Магне
тиса

ти - За
љубит

и се

Џајант -Велики, огроман

Магнетиса
н - Особа у

коју смо заљубљени

СКРАЋЕНИЦЕ користимо када пишемо
поруке на телефону, када комуницирамо
путем друштвених мрежа, у свакодневном
говору; нпр. 

Дана: „Шта имамо за ДЗ?“ (домаћи задатак)

Анастасија: „НМП“  (Немам појма)
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РГОН
    а користимо? Зашто?
    сте говора, који нису стандардни, нити

      ичким правилима. Људи их користе у
   ти, лекари), различитим ситуацијама

  у свакодневном говору.

Скраћенице ученика

ОШ “Старина Новак”

БШМ - Баш ме брига

ВТ - Волим те

ВТП - Волим те пуно

ШР - Шта радиш?

ЕЕ - ЕХЕЈ!

ВТННСЦ - Волим те највише на целом свету

ВТН - Волим те највише

БЗВ - Без везе

НЗМ - Не знам

НМВЗ - Нема везе

ОМГ - О, мој Боже!

АЕ - Ајде

ЛКН - Л
аку ноћ

НСМ - Не смарај

НМГ - Не могу

КТБ - Код тебе

МНГ - Много

МН - М
ени

МРМ - Морам

ЧЕК - Чекај
ЗНЧ - Значи

НИШ - Ништа

ВРЈМ - Веруј ми

СТВР - Стварно

ОЗБ - Озбиљно

РОЂ - Рођендан
НЕШ - Нешто

МСМ - Мислим

ТБ - Теби

ЉБТ - Љубим те

ИЈТБ - И
 ја те

бе

Наше скраћенице нису у складу са
правописним нормама, нити захтевима

наставнице српског језика. 
Ипак, оне постоје и ми их радо користимо.

Сакупљачи народног блага:

Наталија Јанковић VII/4, 
Теодора Машковић Ђери VII/1, 

Борјана Голубовић V/1,
Нађа НедовићV/2
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Румунчићи и Српчићи се опет дружили
Ни страни језик није препрека деци

Ујуну месецу 2016. године гости ученика

наше школе били су ђаци Liceul Techno-

logic школе из румунског града Блажа.

Гости су од 9. до 12. јуна имали прилику да боље

упознају наш главни град, као и многобројне

српске традиције и обичаје. У активностима су

уживали заједно са својим домаћинима.

Обишли су Београд туристичким трамвајем и

тако видели многа здања и споменике којима се

наши суграђани поносе. 

Другог дана посете организована је посебна

приредба у част наших гостију. Песмом, плесом

и музиком наши ђаци показали су се као врсни

извођачи и добили бројне похвале од стране

својих другова из Румуније, који су све наступе

оценили као – професионалне. 

Спортски дан такође је био веома успешан, те су

11. јуна и деца Блажа и деца Београда показала

како је спорт универзалан језик и колико нас

тимски дух спаја.

У току посете су румунски ђаци и њихови наставници прису-

ствовали настави старијих разреда и истакли како је наша

школа модернизована, а наставу оценили као квалитетну и

занимљиву. Потписан је и пројекат „Старина Новак – Баба

Новак” који је потврдио и ојачао партнерство двеју школа.

И гости и домаћини били су на крају посете испуњени задо-

вољством, знајући да све нас у оквиру овог пројекта тек оче-

кује много узајамних посета и заједничких тренутака.

Миона Копривица 6/1

Међународна уметничка

прича у акварелу

Poveste in Aquarela

ОШ “Старина Новак” има потписан међународни протокол о Пар-

нертству са румунском школом Liceul Tehnologic Special pentru Defi-

cienti de Auz Cluj-Napoca  која се налази у граду Клужу у коме је

једини споменик Старине Новака на свету. О овом споменику и по-

сетама наших ђака Клужу, који су као једини забележени представ-

ници Србије званично полагали венац на споменик Старине Новак

(Baba Novac), школски лист НОВАК је писао у више својих бројева.

У оквиру Партнерства са румунском школом из Клужа наши ђаци су

узели учешће на међународној смотри ПРИЧА У АКВАРЕЛУ (Poveste

in acuarela), која се одржава осми пут у Клужу. Том приликом чак пет

ђака наше школе освојили су Диплому у конкуренцији великог броја

ђачких радова у акварелу. Успех је велик и због чињенице да је

већина од њих први пут ступила на међународну сцену.
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Посета библиотеци “Милутин Бојић”
И ја сам члан библиотеке

У понедељак 4. априла 2016. ученици одељења III2 и III4 посетили су биб-

лиотеку "Милутин Бојић". Са учитељицама Даринком и Марином био је

и, наравно, билбиотекар наше школе Василије. Приликом ове посете

представио се дечји песник Радослав Јовић. Презентовао је збирке песама

за децу: "Симпатија", "Звркотека", "Чаробни осмех".

Дружење је било лепо и занимљиво. Показало се да библиотека може да

буде веома забавно и поучно место што је од изузетног значаја за стварање

исправног ђачког доживљаја установа културе као што су библиотеке.
Даринка Танасковић и

Марина Јовановић

И ми смо се учланили у библиотеку

Упетак, 22.4.2016.год. ученици  42 са својом

учитељицом Сњежом и  Василијем,  посе-

тили су Библиотеку Милутин Бојић. Циљ

посете је била  едукативна изложба и радионица

"Читамо и пишемо са Аном Франк". Изложба је по-

себно дизајнирана за младе и пружа преглед  жи-

вота породице Франк. Приказана је Анина љубав

према писању и начин на који се изражавала у

најтежим данима њеног живота.

Наш домаћин је кроз разговор са ученицима увидео

да деца доста знају о животу Ане Франк. Кроз при-

казани документарни филм и изложбу, ученици су

употпунили своја знања. Потом, добили су Веж-

банке са задацима која су била разноврсна. Одно-

сила су се на живот Ане Франк,као и питања  која су

се односила на саме ученике: Како се осећају док

читају? Шта воле да читају? И многа друга. Крајњи

резултат попуњавања Вежбанке била је песмица

"рондо". Рондо је песма од осам стихова, у којој се

1. 4. и 7. ред понављају и врте у круг као у неком

плесу.

Ученици су били одушевљени оним што су видели,

чули, научили и урадили.



Мала ноћна музика

Озбиљна музика из раздраганих срца ђака

Уоквиру недеље школе 30. маја је организован

дечији концерт класичне музике под нази-

вом "Мала ноћна музика". Деца су изводила

дела великих композитора а родитељи и наставници

су били одушевљени њиховим свирањем.

Било је то право концертно вече које је започело

овим речима водитеља програма Мионе Копривице

и Саве Павловића:

Плакета савесног ђака

Директор награђује ђаке

Плакета савесног ђака је награда коју директор ОШ

"Старина Новак" додељује на основу општег утиска

и изузетних резултата у минулој школској години. У

постигнућа ове врсте могу се уврстити и она напредовања ђака

која су због ниског почетног нивоа деловала незапажено али

су ипак резултат великог труда. Ова награда, као и свака друга,

има за циљ подршку врлине код ђака и промовисање начела

да је ђак савестан не само ако постиже номинално врхунске ре-

зултате него и ако је дао све од себе, без обзира на његове

личне потенцијале.

ОШ "Старина Новак" је једина школа у Србији у којој директор

додељује Плакету савесног ђака.

У школској 2015/16. години директор ОШ "Старина Новак" до-

делио је девет Плакета савесног ђака. Плакете су уручене

01.06.2016. у оквиру Свечане академије на великој сцени Уста-

нове културе "Палилула". Добитници Плакете савесног ђака

за 2015/16. школску годину су: 

Поштовани љубитељи музике, драго нам је што

сте дошли на овај мали концерт класичне музике,

под називом Мала ноћна музика. Сам назив овог до-

гађаја смо узели од истоименог дела композитора

Волфганга Амадеуса Моцарта, али ми мислимо да

се он неће љутити. Ми ћемо то оправдати лепом

и нежном музиком која ће нам пробудити осећања.

С тога Вас молим да једним великим аплаузом за-

почнемо ово концертно вече.

2020

Вања Танасић 8/4; Катарина Ђорђевић 8/4; Синиша Благојевић 6/2; Ајви Фенјук 8/4; Матија Савић

6/2; Петар Вукадиновић 8/4; Милица Тодоровић 8/3; Ирина Тамбурић 4/2; Марко Јовановић 6/2.



Другаци са мамама на часу српског језика

Кад маме заседну у клупе

Ученици одељења IV/1, VIII/1,2,3,4 ОШ

"Старина Новак" су заједно са настав-

ницом верске наставе Миланом Ивко-

вић посетили Цркву Светог Марка у Београду.

Током те посете, ђаци су имали прилику да се

упознају са чињеницом да је Црква по стилу

градње монументална грађевина урађена по

угледу на задужбину краља Милутина, мана-

стир Грачаницу код Приштине на Косову. Та-

кође, научили смо да су спољашњи зидови

Цркве урађени у две боје од природног мате-

ријала у српско-византијском начину градње.

По уласку у Цркву, целивали смо иконе и на-

учили како се и по ком распореду сликају иконе на ико-

ностасу цркве. Посетили смо део Цркве где се налази у

мермеру изграђена гробница цара Стефана Душана

(†1354), по пројекту др Драгомира Тадића. Ту су поло-

жене његове мошти донесене из његове задужбине ма-

настира Светих Арханђела код Призрена, манастира

који је већ више векова у рушевинама. Такође, са су-

протне, обишли смо гробницу патријарха Германа Ђо-

рића, (†1991).

Посета цркви Светог Марка
“Образован је онај човек који има образа”

Посету Цркви Светог Марка смо закључили речима

владике Николаја: "Образован је онај човек који има

образа". Образован и школаван је онај човек који по-

ред својих интелектуалних вештина негује и систем

вредности у коме се на врху лествице налазе част, по-

штење, достојанство, доброта, љубав и радост!
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Поводом 8.марта, у II/3, је одржан јавни час из

српског језика за маме. Наставна јединица

била је утврђивање песме "Песма за мамине

очи" од Мире Алечковић. У уводном делу часа ученици

су рецитовали песму, усмено изражавали захвалност

мамама и давали им поклоне које су самостално напра-

вили на часу ликовне културе. 

Главни део часа је био резервисан за радионицу

"Препознај маму". За завршни део часа је органи-

зована ликовна радионица такмичарског типа где

су сви учесници били подељени у три мешовите

групе. Час је протекао у пријатној атмосфери и за-

довољству свих ученика уз жељу да буде што више

сличних дружења. 

Милана Ивковић, вероучитељица
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In May 2016 it was finally time for our Dutch

friends to visit Belgrade. Our school had a great

programme planned out for us and the first thing

to do was to wait for their arrival.

As we were waiting at the bus stop, all of us were as im-

patient as could be. Whenever a bus passed by we

asked the teachers: 'Is this them? Is that them?' After

a long wait we saw the bus with our headmaster  in the

front seat and we couldn't believe it! At last! When the

bus stopped, we all rushed to find our buddies and wel-

come them.

After we all met up, we went to our school where we

gave our presentations on how we'd enjoyed our stay

in Holland the previous year. We were interviewed for

the Radio Novak (our own school radio) and were given

topics to research during the exchange week. When we

were all done, we headed home, including me and my

buddy Yannicka. Once we got home, we had dinner and

played video games.

The exchange week 'Sint Ja     
  

Говори српски да т    

The next day was devoted to exploring Belgrade. We first got

on the open top bus which took us to the most popular sights

of Belgrade. It dropped us off at the Danube riverside where

we went on a boat ride. Afterwards, we had some free time

at Republic Square and then visited The Post Office Museum

and The Science and Technology Museum. On the way back,

our History teacher told us some interesting facts about St.

Mark's Church and Tašmajdan park.
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On Thursday, we had a history quizz at Kalemegdan, then a

presentation at the nearby Planetarium. We were  supposed

to go to Ada Ciganlija, but due to the bad weather we decided

to do sports in the school gym instead.

On Friday, we went to Novi Sad. We visited Petrovaradin un-

derground galleries where we all told spooky stories and

pulled pranks to scare one another. We had some free time

at Novi Sad and later returned home. In the evening we had

a disco night in the school.

The last day was really exciting. Early in the morning we

went to Košutnjak, to the national TV studio where one of

the most popular shows in Serbia 'Žikina šarenica' is filmed.

We were the week's guests!During the show we were all sad

knowing they would be leaving in a couple of hours. When

the show ended we got on the bus to the airport. Yannicka

and I talked about how we'd stay in touch and see ecah other

again as soon as possible.

We arrived at the airport and said our goodbyes. Some tears

were shed. Promises to keep in touch made. But everyone

was glad that they were part of this wonderful experience.

    an's College' and 'Starina Novak'
school in Serbia

   те цео свет разуме?

Visit to ISB
In aprile my class gathered up in front
of our school to pay a visit to ISB. We
went by bus half way then walked to
the school campus. The school is
amazing. They have a huge yard, a
tennis court on the roof and besides the
main building there are a few small
houses where different classes are
held.

The inside of the school is beautiful.
We went into one of the classrooms to
choose what class we'd go to. My
group picked Science and English as a
Foreign Language.

The Science class was really
interesting. We did experiments with
polymer, a substance used to absorb
liquids. We also made slime using Borax
and glue and a bouncy ball.

The English as a foreign language class
was fun too. We had to try and sell a
useless item, such as a bucket with a
hole, a broken plate and a house with
no roof. we also acted out a detective
story which was really fun to do.

Overall I had a blast visiting and my
group and I agree it was one of the
best experiences of our lives so far. 

Јана Отковић 8/1



2424

Четврти пролећни карневал
Спектакл на Ташу за будуће прваке

Упролеће школске 2015/16. године сунчано

време је ишло на руку организовању Чет-

вртог пролећног карневала. Карневал је

одржан 16. априла на истом месту као и предходне

три године, код ресторана ШАНСА који је и ове го-

дине бесплатно обезбедио електричну струју за

озвучење и микрофоне. Карневал је посвећен буду-

ћим првацима и њиховим родитељима, а са весе-

лим циљем да предшколци осете узбуђење гужве

какву могу да направе само ђаци млађих разреда

предвођени својим учитељицама. За многе пред-

школце ово је био први непосредни сусрет са чита-

вим одељењима ђака који савесно следе своје

учитељице.

Карневал је почео у школском дворишту ОШ Ста-

рина Новак постројавањем свих одељења млађих

разреда. Свако одељење је припремило транспа-

рент са бројем одељења и свако је имало своје по-

себне костиме. Школско двориште се као ретко кад

шаренело. Заправо, постројена одељења су својим

живим бојама подсећала на затегнуте пруге пре-

лепе дуге изненада спуштене у школско двориште

ОШ Старина Новак.

Постројена одељења формирали су колону која је

Карнеџијевом улицом и преко Малог Таша, зауста-

вивши својим дефилеом саобраћај,  стигла до Вели-

ког Таша, испред ресторана ШАНСА. Ту их је

чекала импровизована бина на трави, велики

транспарент са именом школе затегнут између два

стасита бора, звучници који су громогласним де-

чијим песмама парали уштогљени ред најлепшег

парка Палилуле. Директор школе Влада Вучинић

поздравио је помоћу бежичног микрофона при-

сутни свет и прогласио Четврти пролећни карневал

отвореним! 

Отпочело је представљање костима сваког одељења.

Кроз песму, плес и рецитовање помогнуто музиком

из громогласних звучника, свако одељење је прика-

зало своје костиме које је са много труда израђивало

специјално за овај карневал. Сви су играли и певали,

подстицани аниматорима и професионалним пле-

сачима који су имали обавезу да воде програм. Ве-

лика фешта завршена је традиционалним дефилеом

свих костима до цркве Светог Марка и кретања ко-

лоне назад ка школи. Многи дечији гласићи запит-

кивали су када ће карневал поново…

Колпортер на Карневалу
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Међународна конференција

Нови изазови у
едукацији

Међународни скуп задивљен рефератом
са нашег Саветовања на Тари

Нашу школу представљала је професорка енглес-

ког језика и координатор НТЦ система учења за

ОШ ,,Старина Новак’’, Соња Иванчевић. Она је из-

лагала два рада: Миленијумска генерација –нови

изазови’’ (кооаутор др Татјана Ивановић) и ,,Син-

дром изгарања на радном месту’’ (кооаутори Анто-

нија Ваци и Ана Нишић). Радови су изузетно добро

прихваћени и добили су похвале, како од органи-

затора конференције, тако и од самих учесника. 

Конференцијом је, и поред густог распореда, вла-

дао ентузијазам, међународна сарадња била изу-

зетна,  и упркос општем закључку да се цео регион

суочава са истим проблемима, како у самом обра-

зовању, тако и у крутим системима који га ,,спута-

вају’’, показало се да је време за промене и да се

окупља критичан број људи који су спремни да те

промене изнесу.

Соња Иванчевић, професор енглеског језика, координатор
за НТЦ систем учења за ОШ “Старина Новак”

Упериоду између 21.10. и 23.10.2016. године у Ча-

тежу, Словенија, одржана је прва, међународна

стучно-научна конференција ,,Нови изазови у

едукацији’’. Организатори конференције били су Педа-

гошки факултет и Центар за социјалну педагогију из

Копра, Центар за образовање НС ЕДУ – НТЦ из Србије

и Регионални центар за професионални развој запосле-

них у образовању Чачак, Србија.

Конференцији су присуствовали учесници из целог ре-

гиона, укључујући Словенију, Србију, Хртватску, Босну

и Херцеговину, Македонију и Чешку. Велики број темат-

ских области био је укључен у агенду конференицје:

предшколско образовање, основно образовање, средње

образовање, рад са децом са сметњама у развоју, спе-

цијална рехабилитација и социјална педагогија, високо

образовање, образовна технологија, европска искуства,

ученички и студентски стандард, учење у амбијентал-

ним условима, професионални развој наставника, цело-

животно  учење и међународна сарадња, а са циљем да

се изнађу иновативни приступи поменутим областима и

унапреде актуелни системи образовања и професионал-

ног усавршавања наставника. 

На конференцији је било четири пленарна предавања

која су држали др Ранко Рајовић (творац НТЦ система

учења), Проф. др Митја Крајнчан (Педагошки факултет

у Копру), Проф. др Милан Матијевић (Учитељски фа-

култет у Загребу) и Урош Петровић (писац и творац НТЦ

система учења). Поред тога, презентован је и велики

број радова запослених у образовању широм региона.
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Како психолог
ради са децом

у школи?
Да ли те нешто боли, душо?

Деца се обраћају психологу у школи самоини-

цијативно или када их упуте родитељи, на-

ставници или други ученици. Психолог је

присутан и у учионици, током посете часа и кроз ра-

дионице које организује са одељењском заједницом,

и на тај начин гради однос са децом. Деца код пси-

холога долазе због тешкоћа у учењу и психосоцијал-

ном развоју, због тешкоћа у односу са родитељима,

наставницима и другим ученицима.

Бити добар психолог у школи, поред стручних ком-

петенција (знања, вештина и ставова) и искуства,

подразумева и одређене особине личности. Пре

свега добар психолог треба: 

• Да воли децу и да је способан за однос поверења са

дететом. 

• Да има знања о томе на који се начин деца раз-

вијају, расту и уче и да познаје садржаје који су

важни за поједине развојне фазе. 

• Мора имати способност да буде директан, а не на-

метљив, да буде благ и љубазан, али не сувише паси-

ван. 

• Да зна нешто о деловању породице и да познаје

утицај околине на дете - куће, школе и других инсти-

туција са којима је дете у вези. Да познаје утицаје

културе којој дете припада. 

• Пре свега, треба да верује да је свако дете једин-

ствена, вредна особа која има сва људска права. 

• Треба да познаје основне технике саветовања, као

што су: слушање, комуникација и технике решавања

проблема. 

• Битно је да уме да буде отворен и поштен са дете-

том. А треба имати и смисла за хумор, да се оном де-

тету које постоји у свима нама дозволи да дође до

изражаја. 

• Да уме да се заигра са дететом и дозволи да се кроз

игру изрази слобода и креативност детета. Да уме

да постави границе, да ненаметљиво води активно-

сти и да дефинише смисао и значење који је зајед-

ничка игра имала за дете. 

Психолог води и индивидуалне и групне разговоре

са децом. Некада су разговору присутни и настав-

ници и родитељи и тада психолог помаже детету да

искомуницира своја осећања и мисли на начин на

који одрасли и друга деца могу да га разумеју и да

му помогну.

Технике које психолог у школи употребљује у раду

са децом:

• Најважније правило је - овде и сада. Од детета се

тражи да говори у садашњем времену о проблему

или да исприча причу као да се сада и овде догађа.

На тај начин дете освешћује своју улогу и одговор-

ност у догађају.

• Психолог успоставља дијалошки однос, ти и ја, са

дететом. 

• Од детета се тражи да са оно пређе на ја: уместо не

могу, треба да и зашто, охрабрују се изрази ја не же-

лим, ја хоћу, ја нећу, како. 

• Психолог помаже детету да освести и прати како

се нешто дешава у времену, на који начин се догађај

тако одиграва и како оно само учествује у њему. 

• Од детета се тражи да изрази своја осећања, а не

да их описује, и то се ради кроз различите технике.

• Од детета се тражи да говори у првом лицу и да се

директно обрати кроз дијалог одређеној особи, ре-

алној или замишљеној, на различите начине.
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• Од детета се тражи да заврши незавршена

осећања, најчешће незадовљство, бес, љутњу, тугу,

љубомору, завист, страх. Психолог прати за која

осећања дете има забрану да их покаже и тражи од

детета да их заврши сада и овде. Тражи се од де-

тета да остане у одређеном, било пријатном било

непријатном осећању, како би га потпуно дожи-

вело.

• Психолог је осетљив на супротности код детета.

Оно што дете отворено у понашању испољава че-

сто је супротно ономе унутра што за дете може

бити много важније. На пример, иза тешких

осећања и проблема у понашању, које дете може

испољавати у кући или у школи, најчешће стоји

дубоко осећање стида које дете препокрива другим

непожељним осећањима и понашањима.

• Од детета се тражи да појача одређени покрет

или гест како би боље разумело говор тела. Деца

често нису у потпуности свесна свог тела и слике

коју другима шаљу о себи кроз невербалне гестове.

Највећи број техника које се примењују заснивају

се на раду са механизмом одбране који се у психо-

логији зове пројекција. Нпр., дете црта или прича

причу и на први поглед не повезује тај садржај са

својим животом, али наравно да оно што излази

напоље открива унутрашња осећања, стрепње,

фантазије, фрустрације, ставове, отпоре, потребе,

мисли, закључке, снове. Психолог овде помаже де-

тету да отвори врата ка свесности и присвоји неке

своје садржаје које је обично отуђило из разлога

што нису прихваћени од околине, па тиме ни од

детета самог. Неке од техника које се користе су:

цртеж, бојење, фантазија, прављење ствари, при-

чање прича, читање, писање, писање поезије,

игра, друштвене игре, дијалог са реалним или за-

мишљеним другим, писање писама, покрет, оди-

гравање улога, прављење сценарија за филм и

друге. 

Развојно одељење -
најновији вид образовања

Актуелан приступ у раду са ученицима са
тешкоћама у развоју

Унашој школи од ове школске године по-

стоји развојно одељење. Начин рада у

овом одељењу осмислили су дефектолози

на основу личних искустава у пружању стручне

подршке, као и на основу позитивних примера из

праксе држава са развијеним инклузивним моде-

лима (нпр. развојне групе за децу са аутизмом у

редовним школама у Великој Британији; „The re-

source rooms“ у Сједињеним Америчким Држа-

вама, итд). То је облик подршке ученицима са

тешкоћама у учењу. 

Подршка у оквиру овог одељења се пружа првен-

ствено ученицима са тешкоћама у учењу као што

су: хиперактивност, тешкоће у области памћења,

пажње, опажања, моторике и мишљења, психо-

лошки и емоционални проблеми, аудио – визу-

елне сметње и специфичне тешкоће у читању,

писању и рачунању (дислексија, дисграфија, дис-

калкулија). 

Спроводи се као облик индивидуализоване на-

ставе из обавезних наставних предмета Српски

језик и Математика и предмета Психомоторне

вежбе и Логопедске вежбе, Реализује је дипломи-

рани дефектолог – олигофренолог уз прилагођа-

вање метода, начина рада и средстава за рад.

Уз сагласност родитеља наставу у развојном оде-

љењу ош Старина Новак по утврђеном распореду

тренутно похађа 12 ученика од првог до четвртог

разреда.

Слађана Луковић, школски психолог

Горана Киковић, 
дипломирани 
дефектолог -

олигофренолог



2828

ШКОЛА БРОЈ 7
ОШ Старина Новак је једина школа на свету именована по овом српском јунаку

који је живео у периоду 1520 – 1601. Ово име школа носи још од оснивања 1922. Али,

да ли је баш сасвим тако? После Другог светског рата, можда нисте знали, нове

власти су, спроводећи своју социјалистичку револуцију, кренуле у преименовање

свих школа у Београду па и Старине Новак. У недостатку нових назива, кому-

нисти су школе  именовали најобичнијим бројевима, а Старини Новак је запало

да се зове ШКОЛА БРОЈ 7, што је био њен назив у периоду 1945 – 1951. Како су

палилулци Хаџипоповца и Старе Палилуле тада издејствовали да се старо име врати

школи (можда је неки од комуниста ишао у школу Старина Новак) до данас је остала

тајна. Надајмо се да ће неко од садашњих ђака разоткрити у будућности ову тајну

и своје откриће објавити у, верујемо тадашњем  500-том броју НОВАК-а.

Можда нисте знали о школи...

УНУЧИЋИ ШКОЛЕКолико има ђака наше школечији су родитељи или чакбабе и деде похађали школуСтарина Новак? Један одтаквих родитеља је, можданисте знали, водитељ популарне еми-
сије ГАЛИЛЕО телевизије Б92 Милош Уроше-

вић. У холу школе, код Новакове баштице,
можете га затећи како седи на једној од две баш-
тенске клупе, али не као савестан основац већ
као узорни родитељ који чека да, након слања
позива посебним системом за позивање ђака из
продуженог боравка, његово дете, ђак наше
школе као отац му некада, сиђе са првог спрата,
где је боравак, у хол где га чека отац. (можда
Милош направи у  ГАЛИЛЕУ прилог о дигитал-
ном систему којим се из хола позивају ђаци који
су у  продуженом боравку). 

РАДИО БЕЗ РЕКЛАМА

Када је 17. децембра 2015. РАДИО НО-

ВАК, први ђачки радио у историји

српске просвете, отпочео са емитова-

њем сопственог програма, многи нису

били свесни да се не ради о разгласу

већ правом правцатом медију који се

може чути на било којој тачки кугле зе-

маљске. Данас, РАДИО НОВАК је добио

своје препознатљиво лице које чине

ауторске емисије из области образо-

вања, информисања и спорта. Можда

то неће оборити са ногу окореле про-

фесионалне фаце из света медија, али

ће, свакако, измамити завист због чи-

њенице, можда нисте знали, да РАДИО

НОВАК не емитује ниједну једину рек-

ламу, потпуно је равнодушан према

предизборним кампањама и ни пет

пара не даје на естрадне зајапурене

хистерије. Чежњивим тоном о овоме

су већ извештавали новинари неких

професионалних медија.

ШКОЛА СА ПРВИМ КИНОПРОЈЕКТОРОМ У БЕОГРАДУ

Многим данашњим основцима, велемајсторима на разним дигиталним уређајима, ипак није са-

свим јасно шта је уопште – кинопројектор. Али, тридесетих година прошлог века кинопројектор је

био чудо технике, а школа Старина Новак га је прва имала у Београду, пре свих других школа. Да-

нас се та традиција наставља. ОШ Старина Новак поседује, можда нисте знали, чак 12 интерак-

тивних паметних табли, данашње чудо технике као некада кинопројектори, за 26 одељења, и

педесетак компјутера што је скоро два по одељењу.
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КРАЂА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕКада је основана 1922, за школу Старина Новак је сазидана,у то доба монументална наменска зграда у улици СтаринаНовак. Био је то, можда нисте знали, најлепши школскиобјекат на Старој Палилули, да јој је позавидела и ондашњаугледна школа на Старом Граду Вук Караџић код ботаничкебаште. И, како је школа Вук Караџић успела да се задржи усвојој лепој згради, тако то школа Старина Новак није ус-пела. Прво исељавање из матичне зграде уследило је 1941.окупацијом Београда и доласком нациста који су у прелепојшколској згради у улици Старина Новак сместили део озло-глашеног ГЕСТАПОА. Након Другог светског рата, кому-нисти нису допустили да се школа Старина Новак врати усвоју зграду, па се потуцала као гост у зградама других школасве до 1961. Тада се уселила у новоизграђени објекат у улициКнез Даниловој, који је јавности представљен као подвигсоцреализма. Данас, у матичној згради школе Старина Но-вак трајно је смештена Висока текстилна школа иако је са-зидана у улици Војислава Илића огромна зграда затекстилно образовање у којој се чак налазе средња текстилнашкола и Институт за текстил, али која допола зврји празна.Није коме је нуђено већ коме је суђено.

БОЉИ ОД МАТЕМАТИЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ?

Крајњи циљ сваке школе је да јој ђаци по-

стижу добре резултате. Минуле школске

године чак седам ђака старијих разреда

стигло је до републичког такмичења.

Међу њима је Вања Танасић, ученица 8/4

двојезичног одељења освојила прво ме-

сто из енглеског језика. Катарина Ђорђ-

евић је добила похвалу из физике, а

остали су остали само на пласману. Али,

ако овоме додамо да је ученица Мина

Благојевићу, предходне школске године,

освојила прву награду из физике на ре-

публичком такмичењу претекавши све

ђаке Математичке гимназије по броју бо-

дова и пласирала се на светску олим-

пијаду из физике – да ли би нам на овим

резултатима позавидели основци Мате-

матичке гимназије? (Математичка гимна-

зија поред средњошколаца школује и

ђаке 7. и 8. разреда међу којима увек има

наших бивших ђака). Није ни чудо што је

Математичка гимназија преузела нашу

хемичарку Светлану Јоцић да део својих

часова држи у Математичкој гимназији.

Ако можда нисте знали, - једина смо ос-

новна школа у којој предаје и један про-

фесор Математичке гимназије!

ИЗВИНИ СУНЂЕР БОБЕ КОКЦАЛОНЕ!
Кога још креда и сунђер не асоцирају на школу? И може ли се

уопште замислити школа која нема креду и сунђер? У школи

Старина Новак може и то. Три године су већ минуле а у нашој

школи се не користе креда и сунђер. Све зелене табле су послате у исто-

рију и сећање. Уместо њих су у свим кабинетима инсталиране интерактивне па-

метне табле, а у оним учионицама где још увек паметне табле нису стигле, монти-

ране су беле табле за писање маркерима. На тај начин, можда нисте знали, школа

Старина Новак је постала прва школа у Србији (а и шире) која у настави не користи

креду и сунђер, нити има иједну једину зелену таблу у употреби.

ИДОЛИ ИЗ СТАРИНЕ

Велики уметник Влада Дивљан, већ

неко време није међу нама мада ње-

гове песме јесу. Завршио је ОШ Ста-

рина Новак, можда већ тада певушећи

по ходницима школе неке од бесмртних мелодија бу-

дућих ИДОЛА. У томе није био сам, јер је, можда ни-

сте знали, још један члан славне музичке групе

ИДОЛИ завршио ОШ Старина Новак – Зденко Колар.

Ова два Идола из Старине неретко су најлепшим

речима помињали своју основну школу у великом

броју изјава и интервјуа које су за медије до сад дали.

Иако Владино напуштање Београда 1999, бркати

хајдук Старина Новак највероватније не би прихватио

као јуначко дело, Владу Дивљана време све више пре-

твара у истинског идола из старине.
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Ђачка осмосмерка сеЂачка осмосмерка се
осмехујеосмехује

Треба пронаћи све наведене речи. Од неискоришћених слова, по редоследу,
састоји се загонетна реч. То је решење осмосмерке.

П Р О Д У Ж Е Н И Б О Р А В А К Ђ

У Ж И Н А М И Ш Г Б О А И М Л Њ А

Ш К О Л А У А М Р А Л З Н У Љ И Ц

К Р Е Д А Р О С Е Ф О Р П З И Г И

И Е Ј В А К А К А Р В Е П Е Д А У

Ц П И С М Е Н И П Л К Д Е Ј И Л Ч

Е К И К И Н В А Т С А Н Д А Р И И

Д И П Л О М А А А А О И А Н Е Ц О

Р В А Ч Р Н А О Б Ч Т Ц Г О К А Н

У А О А И А М М Л У И А О В Т Х И

Г Т Н Р Ц С Д А А К Љ И Г Р О Р Ц

А А А А И И Т И Т О Р А В Д Р А А

Р Т К П Ц Ш Ж Е О Р Л А Н О В М А

С Р П С К И Т И К П С И Х О Л О Г

Т Р И Г Р И Ц Е Њ А К А К А В О Н

В Б И Б Л И О Т Е К А У Ч Е Њ Е К

О Ц Р В Е К С К У Р З И Ј А К Н А

Жмурке, наставник, ужина, књига, табла, ђаци, учионица, клупе, оцене, љубав,

шапутање, укор, креда, диплома, вуковац, учење, час, разредни, професор, директор,

теткица, библиотека, двориште, оловка, пушкице, екскурзија, сала, психолог,

педагог, ходници, писмени, књижица, игрице, старина, радио, продужени боравак,

музеј, школа, јакна, игре, новак, рвач, српски, три, корпа, ранац,  фор, зиги,

кики, нецо, кан, росе, кикин, санда, тито, какањ, васа, знао, врт, коло, кота,

прозив, ларма, нове, гиз, крепки, икс, мама, кило, крах, какав је, кике, галица,

тата, љиг, храм, рана, црв, хол, рад, ред, писмо, чисте, дрво, гатати, мат, какав,

радна, дар, бор, циљ, миш, трка, срб, хор, уљано, реми, крем, убаве, ват, вир,

рибе, другарство, редар.
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Четвртог пролећног карневала
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