ДОБРОДОШЛИЦА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
У предстојећу 100 школску годину уписано је 106 будућих првака, још увек предшколаца, које је наша школа угостила у правом просветарском духу.
ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ

Д

26.јануар 2022.

руга Весела среда за предшколце успешно је одржана 26.јануара
2022. Место дружења, овог пута, била је фискултурна сала. Предшколци су у одличном расположењу пролазили полигон спретности
и учествовали у штафетним играма које је за њих осмислила наставница
физичког Милица Пекић. На крају дружења предшколци су са учитељима четвртог разреда поделили утиске о школи. На овом дружењу било је
20 предшколаца из различитих вртића. Након ове спортске радионице,
предшколце су дочекали њихови родитељи које су они одмах обавестили
да је следеће дружење у школи „Старина Новак“ заказано за 9.фебруар. Са будућим првацима дружили су се сви
учитељи четвртог разреда Катарина Урошевић IV1, Стефан Димитријевић IV2, Невена Радановић IV3 и Даринка
Танасковић IV4.

ПЛЕС, ПОКРЕТ, ПЕВАЊЕ И БАЈКА О ДВА ГРАДА
9.фебруар 2022.

Ј

ош једна Весела среда одржана је 9.фебруара 2022. у 18:30. Предшколци су били нестрпљиви и почели су да се окупљају још у 18 часова.
Овога пута је било њих двадесет шесторо и радионице су се одвијале у две учионице. У једној учионици се одвијала еколошка радионица
предвођена нашом дугогодишњом сарадницом Александром Вучинић и уз
подршку учитеља Стефана, где су предшколци на крају радионице добили сликовницу „Бајка о два града“ ауторке Александре Вучинић, на тему
екологије. Друга учионица је била замишљена за певање, плес, покрет и ритмичко свирање, а водиле су је учитељице
Даринка Танасковић и Катарина Урошевић. Како би сва деца учествовала у свим активностима, у двадесетом минуту
је дошло до замене учионица, односно размене деце. Све то је пропратило будно око и ухо наше педагошкиње Иване
Николић. Распевани и разиграни предшколци најавили су свој долазак на следећу радионицу заказану за 23.фебруара
2022. у 18:30.

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА
23.фебруар 2022.

Ч

етврта весела среда одржана је 23.фебруара 2022. у времену од
18:30 до 19:15. у две групе предшколаца, с обзиром на то да нас
је посетило њих тридесет и двоје. Жамор, узбуђење и ишчекивање
нових активности (неки предшколци су били већ један или два пута) одзвањао је ходницима наше школе. У једној учионици показивали су разне
таленте вртећи точак изненађења, док су у другој имали информативно
предавање на тему Дана розе мајица који смо тог дана обележили у школи, а украшени хол школе привлачио је њихову
пажњу. Сабирали смо бројеве уз чичак пикадо кроз игру и балансирали равнотежу уз активност Мој шешир - твој шешир. Активности за децу су припремили и реализовали учитељи четвртог разреда уз свесрдну подршку педагошкиње
Иване Николић која је и овог пута стрпљиво одговарала на питања и недоумице родитеља поводом уписа првака.

У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ

П

16. март 2022.

оследња планирана Весела среда са предшколцима одржана је 16.марта
2022. у 18:30. Као и претходних среда предшколци су се окупили пола
сата раније жељно ишчекујући нове активности које су им учитељи четвртог разреда припремили. Тема овог дружења је била: У сусрет пролећу. Пролећне
песме, игре и радове изводила су са учитељима 43 предшколца. ПП служба је и
ове среде била на услузи родитељским питањима и део времена присуствовала
радионици и разговарала са предшколцима. Никад бројнији, били су тужни када
се радионица завршила, али је пао договор да се видимо у септембру.
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ПОСЕТА ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ

У

уторак 12.04.2022. године ученици IV2 су посетили Етнографски музеј.
У оквиру посете организована је раионица шарања јаја традиционалним
техникама. Радионица је део едукативног програма „Дете и традиција“,
који за циљ има упознавање деце са српском културом као делом целокупног
светског наслеђа. Писаљком и воском ученици су на јајима исцртавали шаре
инспирисане мотивима са ускршњих јаја која се чувају у збирци Етнографског
музеја. Јаја су се фарбала природним бојама, у луковини и варзилу. Тако су
ученици имали прилику да раде техником која се сматра најстаријом техником украшавања. Након радионице, ученици су обишли поставку под називом
„Народна култура Срба у XIX и XX веку“.
С.Д.

ЈАПАНЦИ У ОДЕЉЕЊУ IV2
Интерактивни час четвртака са Јапанцима, инжењерима саобраћаја и наставницима

Д

ана 14.04.2022. одржан је огледни час у одељењу 4/2 учитеља Стефана
Димитријевића. Час је организован у сарадњи са агенцијом ЈИЦА (Japan
International Cooperation Agencu), Секретаријатом за саобраћај и Саобраћајним факултетом. Представници све три поменуте установе присуствовали
су овом огледном часу и разговарали са нашим ђацима о безбедности у саобраћају
и употреби и важности градског саобраћаја. Ученици овог одељења су такође имали прилику и да одиграју саобраћајну друштвену игру (Сугороку) са нашим гостима у којој су имали задатак да критичким размишљањем и употребом разних
тактика одаберу најбоље решење за путовање. Наши ђаци су били врло вешти у доношењу оваквих одлука и показали изузетно интересовање за овакве активности.
Осим тога, ово је била одлична прилика за наше ђаке и да употребе своје знање
енглеског у комуникацији са неким од наших гостију тог дана.

ПОСЕТА НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

А.Б.

П

оследњих десетак дана марта, искористивши прве пролећне сунчане дане,
четири одељења четвртог разреда посетила су Народни музеј. Тема која
нас је интересовала гласи: Средњи век у време владавине Немањића. Посета
је обухватила предавање од сат времена и показивање експоната (икона, слика,
оруђа, оружја, накита...) и разговор о начину живота тог доба. Ученици су на овај
начин утврдили постојеће и допунили знање о датој теми.
Последњих сат времена посете музеју, ученици су у оквиру радионице у музеју
месили средњевековни хлеб и заиста уживали. Десило се и да нас је угледала госпођа из Туристичке организације Београда и замолила да фотографише наше ђаке,
што смо јој и омогућили, али тек по пристанку родитеља. Ваља истаћи да је једино
Народни музеј изашао у сусрет ђацима и придржавао се споразума ГО Палилула да
четири дана пружи бесплатна предавања и радионице нашим ученицима. Све похвале за организацију, љубазност и предусретљивост уписали смо и у Књигу утисака.
К.У.
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КАД СЕ ЛАСТЕ ВРАТЕ С ЈУГА
„Кад се ласте врате с југа, све процвета и озелени,
тад буди се и све лепо и чаробно у мени, у нама... То
је доба када се све рађа и радује. Доба које доноси све
лепоте и благодети живота.“

Т

оком месеца априла, реализован је ликовни конкурс
на тему „Кад се ласте врате с југа“. Наши ђаци су
били веома креативни и постигли су изузетне резултате. Најбољи су били Златан Бјелак 2/5, Милица Стевановић 3/5 и Лола Степановић 3/2.
С.Ћ.

XXVIII ВАСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ РАДОСТИ
Васкрс је највећи и најрадоснији хришћански празник или, како верници воле да га називају, празник над празницима. Ове недеље се сећамо
многих обичаја, а један од најпознатијих је фарбање јаја, која су симбол васкрсења.

П

рво офарбано јаје (по правилу црвено) домаћице одлажу и чувају до наредне године и то
јаје у народу се зове „чуваркућа“. Општинска удружења „Пријатеља деце“ организовала
су традиционални XXVIII ликовни конкурс у част обележавања ускршњих празника. Ђаци
наше школе су узели учешће и освојили запажене резултате, а међу њима су најуспешнији били
Николина Младеновић 2/2 и Миња Бабовић 3/4
С.Ћ.
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МОЈА ЗВЕЗДА
„Да ли сте знали да звезде ноћу сијају, а дању
најсјанија греје и душу? О да, она је таква! Можда она није бог зна шта, али мени је највећа кад
обасја мој Београд и мој крај. Све под њом има
другачије контуре, а боје чаробне. Чекамо је ту, у
нашем крају, на најлепшем месту...“

Т

оком марта, одржано је општинско такмичење, ликовни конкурс, а тема је била “Моја звезда“. Ђаци наше школе су, на веома
маштовит и креативан начин, приказали своју звезду и њихови
радови су веома високо рангирани. Најбољи су били Искра Ђорђевић
34, Николина Младеновић 22, Блажо Пуповац 11, Ида Коларић 34 и
Мина Рацо 54.
С.Ћ.

ЛИКОВНИ КОНКУРС
„ПРИЈАТЕЉИ“
„Пријатељство је као ваздух који дишемо. Тешко
је живети без њега.То је она рука која те чврсто
стисне када сузе издајице крену.То је она подељена
ужина, поглед на твоју симпатију када није умесно
да ти гледаш и то је особа која ће стати уз тебе
против целе планете, а у потаји ће ти шапнути
да ниси у праву. Са њим се и срећа најлепше дели.
Пријатељ може бити и пас, мачка, рибица... Није
важно. Једино је важно да је без пријатељства
тешко.То је највеће животно богатство!“

Ф

ебруар је месец у коме су ђаци наше школе ликовним
изразом приказали шта је за њих пријатељство. Запажен је и успех који су постигли на општинском нивоу
такмичења. Најбољи су били Николина Младеновић 22 и Маша
Радојевић 41.
С.Ћ.
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НАЈБОЉЕ ДЕЧИЈЕ КАРИКАТУРЕ
КОНКУРСА „МАЛИ ПЈЕР“
Ђаци радо учествују у изради карикатура. У најширем смислу, слободна тема конкурса пружа могућност деци за изражавање креативног
мишљења и критичког опажања света и појава око себе, пружа им и
могућност да укажу на потребу одрастања без насиља, уз вршњачку и
сваку другу толеранцију, адекватно образовање и културну понуду.

У

избору најбољих карикатура, жири конкурса „Мали Пјер“ је узео у обзир: оригиналност и
духовитост радова, креативност, визуелну и ликовну целовитост, атмосферу и поруку карикатуре. Наши ђаци су се истакли ликовним решењима и остварили пласман на градско
такмичење. Најбољи су били Анастасија Салијевска 25, Лана Лазовић 25, Миа Глумбић 51 и Ива
Рајковић 54.
С.Ћ.
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ПРИЈАТЕЉИ, КАД СЕ ЛАСТЕ
ВРАТЕ СА ЈУГА, МОЈА
ЗВЕЗДА
Литерарни конкурси на којима су наши ђаци показали колике су литерате

С

вако бира пријатеља за себе. Право пријатељство се негује и чува, оно тако постаје чврсто
и неуништиво. О томе ко су пријатељи и шта је пријатељство, ђаци наше школе су писали
песме. На општинском такмичењу најбољи су били Наталија Матић IV3, Лола Степановић
III2 и Лара Марјановић II4.
С.Ћ.

ПРИЈАТЕЉСТВО

Пријатељи

Срећа је већа кад пријатељство расте,
Ко пролеће цветно на крилима ласте,
Као дуга шарена што нам осмех даје
Пријатељство је радост што у срцу траје.

С пријатељем можеш да се дружиш
и скејтбордом по парку да кружиш.

Зато пружи руку увек своме другу,
Да делите, радост, весеље и тугу.
Поделите успут бројеве и слова
Раширених руку за пријатељства нова.
Чувај пријатељство као злато да је
За срећно детињство нека оно траје.
Наталија Матић IV3

КАД СЕ ЛАСТЕ ВРАТА С ЈУГА
Кад пролеће дође
весели су људи,
из дубоког сна
и меда се буди.
Црно беле ласте
врате се са југа,
а на небу плавом
шарени се дуга.
Тад воће процвета,
јагода се црвени,
умиљато сунце
тако прија мени.
Ускоро ће Ускрс
фарбају се јаја,
у паркићу мом
поново је граја.
Лола Степановић III2
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Да поделиш ужину у школи,
ако имаш то што другар воли.
Кад је другар болестан,
домаћи му пошаљеш,
па му тако помогнеш.
Када другар рођендан слави
у школи прославу прави,
и будемо срећни сви
јер нам следе слаткиши.
Лара Марјановић II4

Моја звезда
Када падне ноћ, небо прекрије тама,
стотине звезда засија у ноћи,
замишљам која је најближа нама
а сан полако долази на очи.
Звезде нас чувају од сваке бриге,
блиставим чине наше снове,
звезде пишу најлепше књиге,
како се моја звезда зове?
Моја звезда је једна и мала
али је сјајнија од кристала,
она не сија ноћу већ целог дана
та је звезда моја снага, та је звезда моја
мама.
Искра Ђорђевић, III/4

ОТВОРИМО СВОЈЕ СРЦЕ И ЗАВИРИМО
У СВРАТИШТЕ
Дружина Старина Новак – поново у акцији. Хуманитарну акцију „Отворимо своје
срце“ након великог успеха Дружина је поновила.

Д

ружина Старина Новак је од 24. фебруара до 10. марта 2022. године организовала прикупљање хигијенских средстава и гардеробе за децу која су корисници Свратишта. Прикупљено је око педесет пакета хигијенских средстава и нових одевних предмета. Наши ђаци
су показали велику емпатију према својим непознатим друговима. То је 10.марта испоручено
Свратишту за децу, у Крфској улици број 7а. Овој акцији се придружио и Дечји културни центар
Београда, који нам је помогао да све то транспортујемо од школе до Свратишта уступивши нам свој
комби који смо до крова напунили прикупљеном помоћи.
Осмех и радост наших ученика није било могуће испоручити, али жељу да поново помогну деци
која живе у сиромаштву ћемо испунити и неком наредном акцијом. О овој акцији Дружине Старина Новак извештавала је ТВ НОВА и том приликом је широко српско телевизијско гледалиште
имало прилике да се увери у грандиозност и величину ове акције. Порука Дружине: Отворимо
своје срце и омогућимо заједно свој деци лепше и ведрије одрастање! – испунила се на најлепши
и најкориснији начин.
Након великог успеха у спровођењу ове хуманитарне акције, Дружина је одлучила да акцију
понови са додатним мотом: „Доручак за мог непознатог друга“.
Координатори акције, и овога пута, биле су Маја Заграђанин (за старије разреде) и Снежана
Павловић (за млађе разреде). Дружина Старина Новак је организовала акцију прикупљања прехрамбених производа другарима из Свратишта, како би им јутра била пријатна, безбрижна и радосна. Акција је трајала од 31.марта до 20. априла 2022. године. Учествовали су ученици и млађих и
старијих разреда. Ученици и њихови родитељи су се прикључили акцији доношењем конзервиране
хране (паштете, месни нарезак, сардине, туњевине...) џемове, мармеладе, млеко у праху, еуро
крем и др. Сва храна је однета у Свратиште у Крфској 7а. Срећа на лицима корисника Свратишта
је остала упечатљива. Обећали смо им поновни сусрет.
М.З.
С.П.
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АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ДВОЈЕЗИЧНЕ
НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ
Као и током претходне школске године, размена ђака наше школе и холандске школе
“Sint-Janscollege”из Хунсбрука реализована је онлајн путем

Д

ана 17. марта 2022. године одржана је прва заједничка активност уз помоћ савремених
технологија – Зум платформе и бројних других платформи и алата које су наставници користили како би на најбољи начин дочарали своју тему. Четири радионице су одржане, а
ученици из Србије и Холандије су се у мањим групама смењивали на свакој радионици.
Из предмета енглески језик одржана је радионица о идиомима где су ученици прво упознати са
овим појмом и употребом идиома, а затим су веома успешно урадили квиз о неким од најчешће
коришћених идиома у енглеском језику. Било је занимљиво гледати ученике док су покушавали да
се сете идиома или изреке са истим значењем на свом матерњем језику. Истовремено се одржавала
комбинована радионица из математике и историје о пирамиди. Након дискусије о пирамидама из
угла историчара, пред ученицима су се нашли математички задаци које је требало решити. Ученици из обе школе су показали завидно знање и успешност у решавању ових задатака. Уследило је још
мало историје – како српске, тако и холандске. Ученици су поново решавали квиз на тему познатих
особа у историји. Такође, ђаци су се кроз ову радионицу ближе упознали са основним информација
о георафском положају, симболима и обележјима поменутих држава. Четврта радионица била је
посвећена спорту и здравом стилу живота. Ученици су уживали у овој теми и показали висок степен упућености у све предности бављења спортом, нарочито у њиховом узрасту. Не треба посебно
нагласити да су уживали у разговору о познатим српским и холандским спортистима попут Новака
Ђоковића и Макса Верстапена.
Дана 3. јуна 2022. године ученици су учествовали у још једној онлајн активности у којој су имали
главну улогу. Недељама уназад наши ученици су удруженим снагама са холандским ученицима
радили на презентацијама које су креирали у групама. Финални производи су презентовани 3. јуна
и ученици су показали висок степен креативности и познавања бројних алата како би учинили
своје презентације што занимљивијим. Неке од задатих тема су биле симболи и обележја градова
из којих долазимо, настава у доба короне у обе земље, српски и холандски хероји и легенде, храна,
фестивали, обичаји, итд. Изузетно се радујемо наставку наше сарадње, у следећој школској години
и свему што нам она доноси.
А.Б.
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ПРВА МОБИЛНОСТ – БОРАВАК У ШПАНИЈИ
У нашој школи, у оквиру Еразмуса, реализује се пројекат „Бајке и деца 21. века“.
Корона је за неко време успорила овај пројекат, али када су се стекли услови, купили
смо авионске карте и кренули на први сусрет са партнерима из Белгије и Шпаније

Б

или смо веома нестрпљиви. Требало је да прођу пуне две године, па да се први пут уживо сретнемо са нашим
партнерима из Белгије и Шпаније. Од тренутка када је пројекат написан, до нашег сусрета, свет се много променио. За време короне наше бајке су одржаване на вештачком дисању, гледали смо се преко екрана и као у стара,
добра времена, једни другима слали цртеже и писма путем поште. На тај начин смо били и у реалном, а не само у
виртуелном контакту.
Када смо овог мајског дана ушли у шпанску школу „Arcipreste de Hita“ у бајковитом Елеспинару, истог часа смо
осетили саму суштину Еразмуса. Не, ми нисмо неки туристи, нисмо посматрачи. Ми смо део једне заједничке ствари,
велике и лепе. Ми смо део пројекта који нас је повезао чвршће и боље него било које заједничко интересовање или
сличност. Ово је другачије, посебно путовање. Лепота новог места и знамените туристичке атракције само су декор,
пропратни садржаји за оно што је наш заједнички циљ – дружење уз заједнички пројекат „Бајке и деца 21. века“.
У српском језику постоји израз „То су за мене шпанска села“. Овај израз потиче из немачког језика и означава нешто
потпуно неразумљиво, далеко или страно, непознато. Е, ми смо сада упознали једно шпанско мало место на најбољи
могући начин. Деца из Србије и Белгије била су угошћена у домовима деце из Елеспинара. Ми, наставници, смештај
смо пронашли у једином, али врло лепом хотелу. Сваког јутра од хотела до школе возиле су нас својим колима наше
колеге из Шпаније. Нисмо могли довољно да се нагледамо прелепе природе која окружује Елеспинар. Заувек ће ми
остати урезане у памћење многобројне роде које се шетају по ливадама, лете и хране своје младе у гнездима. На крову
градске цркве избројала сам 6 гнезда! Ту су и коњи који мирно пасу у скоро сваком дворишту. Два дивна бела коња
гледали смо све време из школског дворишта.
У школи је сваки дан био другачији. Оно што се, пак, не мења и што је свакодневна појава све наше деце, то је њихова
разиграност, веселост, заједничке игре, споразумевање, жамор различитих језика и енглески са српским, шпанским
и белгијским акцентом! Присутна је била и трема пред наступ! Сви спремни на сарадњу и дружење, бучни кад је то у
реду, а тихи и пажљиви кад треба слушати. Ни у једном тренутку није постојао ни један једини проблем када је требало удружити се и заједно учествовати у некој радионици или скечу. Заједно су прочитане Црвенкапа, Ружно паче и
Петар Пан. Заједно је постављена и изведена традиционална верзија „Пепељуге“ у дивном, летњем амфитеатру, под
ведрим плавим небом.
Веште руке наших ђака правиле су луткице за театар сенки, украшавале оловке и правиле наруквице и огрлице
које су сви понели са собом као најлепшу успомену са овог дружења. Нисмо баш све време били у школи. Посетили
смо и Сеговиу и уживали у њеној лепоти. Ми из Србије смо схватили да са Шпанцима имамо врло сличну кухињу, а
и весео темперамент. Заједно са ученицима цео један дан провели смо у најлепшем парку у Елеспинару где су наши
домаћини имали својеврсну промоцију једне виртуелне игрице која је баш у време нашег боравка тамо пуштена у рад.
Том догађају присуствовали су градоначелник Сеговие и генерални директор свих школа у Сеговии.
Највеће узбуђење било је свакако када смо изводили традиционалну и адаптиране верзије бајке „Пепељуга“, као и последње вече на заједничкој журки са родитељима који су нас угостили. Пре журке, директорка Гема свима је поделила
сертифифкате о учешћу на овом скупу. Било је много осмеха и много загрљаја. Трпеза је била пуна традиционалних
шпанских јела, а посебно изненађење биле су две торте које је наручила директорка Гема. Торте су такође биле у вези
са нашим пројектом! Деца су стекла нове другаре, али и Анђелка и ја. Наш свет је богатији за Gemu, Philipa, Evy, Sindy,
Elin, Martu, Cris, Fernanada, Denija...Једва чекамо следећи сусрет који би требало да буде у Београду.
И за крај... Данас сам, улазећи у школско двориште, видела нешто дивно. Двојица дечака који су били у Шпанији
научили су остале другаре из одељења новој игри коју су њих научили шпански другари! Мислим да нисмо промашили
смисао. Баш супротно, погодили смо у центар.
Н.М.
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Свсрпски дечји сабор 2022.

ДОБРО ДОШЛИ КУЋИ
ОШ“Старина Новак“ поново је угостила српску децу из расејања

„Свесрпски дечји сабор” је традиционална манифестација коју од 2018. године организује Градска
управа града Београда – Дечји културни центар Београд. „Свесрпски дечји сабор 2022.“ реализован је у периоду од 26. до 29. Маја, а тридесет четворо деце из дијаспоре је, заједно са својим домаћинима (ученицима наше школе од 3. до 8. разреда), имало богат културно-уметнички програм
осмишљен од стране Дечјег културног центра Београд. На манифестацији су учествовала деца из
четири државе: чланови Немачко-српског друштва из Франкфурта на Мајни (Немачка), ученици
Теоретске гимназије „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара (Румунија), чланови Вуковарског певачког
друштва „Јаворчићи“ (Хрватска) и АКУД КОЛО – Ћириландија из Копра (Словенија).
Деца из дијаспоре имала су прилику да упознају Београд и посете Палату Србија на пријему код
проф. др Дарије Кисић Тепавчевић, министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
потом Народну скупштину Републике Србије, Храм Светог Саве и Музеј Николе Тесле. Са њима
су током свих активности били и наши ученици (њихови домаћини). Догађаје су пратиле и са њих
извештавале новинарске екипе РТС –а, ТВ Прва, Студио Б и К1.
Поред обиласка значајних државних институција и упознавања са историјом и културом Републике Србије, у оквиру „Свесрпског дечјег сабора” организован је и свечани концерт на Великој
сцени Донка Шпичек Дечјег културног центра Београд, који је отворио господин Арно Гујон, в.д.
директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије. На програму, који су водилe Ана Вучић, глумица и наша ученица Ива Јовановић
VIII1 (уједно и домаћин девојчици из Немачке), наступила су деца из немачко-српског друштва из
Франкфурта са фолклорном нумером, потом деца из АКУД Коло – Ћириландија из Копра, млади из
Гимназије Доситеј Обрадовић из Темишвара, Дечји хор Јаворчићи из Вуковара, Уметнички центар
Талија из Београда, ђаци одељења III1 наше школе, дечији хор „Чаролија“ и хор Дечјег културног
центра Београд. Након свечаног концерта и званичног дела манифестације, сви су се дружили на
забавно-рекреативном програму и журки.
У суботу, 28. маја, након реализације посета предвиђених програмом, у холу наше школе одржана је свечаност у част наших гостију. Растанак у недељу је био веома емотиван уз обећања о
поновном виђењу.
М.З.
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С

ЕКОЛОГИЈА

ваке године JICA (Japan International Cooparation Agency)
Алумни из Србије, уз подршку међународне организације JICA
организује, између осталог, едукативне радионице за децу нижих разреда основне школе, са циљем промовисања заштите животне
средине. Tоком фебруара, наша гошћа је била Милена Божић, едукатор ове радионице. Она је са децом разговарала о значају очувања
животне средине. Ђаци су веома активно учествовали у реализацији
овог часа. Показали су сјајно знање и висок степен свести у вези са
екологијом. На поклон су добили едуактивну сликовницу „Два града“,
аутора мр Александре Вучинић, председника JICA Алумни из Србије.
Кроз илустрације и текстове, анализирали су и доносили закључке
како о важности, тако и о начину очувања животне средине.
На обострано задовољство изведене су радионице, исказана је жеља за
поновно дружење. Овакви пројекти доприносе подизању свести и мотивације за учествовањем и организовањем акција очувања наше планете.


С.Ћ.

ШЕСТА СМОТРА О ЕКОЛОГИЈИ
,,ЧАРОЛИЈА РЕЦИКЛАЖЕ“
Другаци освојили прво место

Н

а Шестој смотри о екологији ,,Чаролија рециклаже“, одржаној 5. јуна 2022. онлајн, уз подршку ДУБ-а,
наша школа је учествовала на конкурсу презентовања дечијег стваралаштва створеним рециклирањем материјала из дечијег окружења. Рад под називом ,,Изложба аутомобила“, осмислили су и
припремили за конкурс ученици продуженог боравка одељења II1 и II3. Резултат учешћа на овом конкурсу
је освојено 1. место у категорији ликовно-уметничког рада, које делимо са школом ,,Миодраг Миловановић
Луне“, из Ужица. На стручној трибини ,,Чаролија рециклаже“ представљени су радови ученика и проглашни
резултати конкурса. Свака школа је могла да учествује само са једним радом. Учитељица Миљана Митровић
је пријавила рад који је представљао школу и припремила презентацију о реализацији овог пројекта у нашој
школи, а присуствовала је и на стручном скупу, где је говорила о настанку победничког рада.

М.М.

639

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА
Међународни дан борбе против вршњачког насиља – последња среда месеца фебруара

У

среду, 23.2.2022.године, у нашој школи, као и
широм света, обележен је „Дан розе мајица“.
Обележавање овог дана има за циљ промовисање
толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилно решавање
конфликата. Сви ученици и њихови учитељи су тога
дана обукли розе мајице у знак подршке борби против вршњачког насиља и на тај начин нагласили значај
овог глобалног друштвеног проблема. Ученици су уз
помоћ својих другара и учитеља направили розе мајице и беџеве од папира са пригодним порукама и илустрацијама које су поделили својим вршњацима и свим
запосленима у школи. Хол школе је био украшен розе
балонима, а на паноима су постављени постери на којима је било мноштво лепих порука којима су ученици
указали на значај толеранције, емпатије, ненасилног
решавања кофликата и конструктивне комуникације.
Централни стуб у холу школе је такође био украшен
посебно осмишљеним тракама са латицама на којима
су ђаци свих одељења нижих разреда писали поруке у
духу овог дана и тако заједно направили велики цвет
са снажном поруком да заједно и сложно, без обзира
на различитости, можемо све. Ученици четвртог разреда су под сјајним вођством свога учитеља
снимили пригодан скеч.
На крају су ученици, у школском дворишту, направили четири колоне. Свака колона је представљала једно од четири слова речи стоп, као знак снажне подршке и охрабривања сваког ко доживи
насиље да јасно и гласно каже не таквом виду понашања.
Подсетимо, овај дан симболично се обележава сваке последње среде месеца фебруара у многим
земљама ширим света. Све је почело 2007. године након догађаја у канадској провинцији Нова
Шкотска, где је ученик једне школе дошао обучен у розе мајицу. Група вршњака починила је брутално насиље над њим не знајући да је дечак тим чином подржао своју тешко оболелу мајку од
карцинома. У знак подршке и саосећања, већ наредног дана обучени у розе мајице, појавили су се
у школи сви дечакови другари. Тиме је розе мајица постала заштитни знак као и подршка сваком
детету које доживи насиље.
Ј.Ј.
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КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ
Помоћу наградног конкурса ђаци се васпитавају у духу поштовања и прихватања
добровољног давања крви. Васпитавањем ђака у овој области гради се практичан и
конкретан облик патриотизма према свом народу и људима са којима чинимо јединствено друштво.

У

Основној школи „Старина Новак“ у периоду од 4. до 31. марта
успешно је реализован уметнички конкурс на тему „Крв живот
значи“ у организацији Црвеног крста Србије. Као и претходних година, и ове године ученици млађих и старијих разреда имали су прилику
да се уметнички изразе у три групе категорија: ликовним, литерарним
и видео категоријама. Са више од тридесет радова ученици наше школе
учествовали су на конкурсу и промоцији добровољног давања крви, а
награђени ученици у категорији најбољих литерарних радова, од првог
до четвртог разреда, су: Хелена Алић III2 и Вукан Лешић II2


М.М.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЕКИПА У
ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ
Црвени крст Палилула и ОШ“Старина Новак“

У

ченице шестог разреда Миња Стојиљковић VI1, Милица Вјештица VI1, Тијана ЋетковићVI2, Катарина Павловић VI2 и Дуња
РадисављевићVI3 су, чинећи чланове једне екипе подмлатка,
учествовале на Општинском такмичењу екипа у пружању прве помоћи у организацији Црвеног крста Палилула. Такмичење је одржано
у недељу 8. маја 2022. године у парку Мали Ташмајдан. Екипе су своје
знање и спремност показивале на полигонима, којих је било 3. Наше
ученице су биле веома мотивисане и показале су тимски дух и добар сараднички однос. За све учеснике такмичења обезбеђено је послужење.
Такође, сви учесници су добили захвалнице за учешће на такмичењу.


М.М.
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ДЕСЕТА СМОТРА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Окупљање наших ђака са својим кућним љубимцима у школи донело је
много радости и доброг расположења. Показало се да и ђаци знају да о
некоме брину.

У

среду, 18.5.2022. године одржана је традиционална „Десета
Смотра кућних љубимаца“. Одзив власника љубимаца је био
одличан, што показује да су се ученици зажелели слободних
активности које су биле редуковане због епидемиолошке ситуације и
да међу ђацима наше школе има много правих љубитеља животиња.
Више од четрдесет паса је представљено у импровизованом боксу за
дефиле паса у дворишту школе. Њихови „мали“ власници, ученици
наше школе као и предшколци – будући ученици наше школе, су
успешно и веома креативно публици представили своје лабрадоре,
шнауцере, пудле, бишоне, мешанце...
У холу школе су биле изложене ситне животиње. Највише је било
папагаја и зечева од којих је највећу симпатију присутних привукао
симапатични зека без једне ноге. Поред папагаја и зечева ту су били:
морски прасићи, мачке и многи други. По први пут на нашој смотри
ученици су имали прилику да виде и леминга, симпатичног малог
глодара.
Поводом „Десете Смотре кућних љубимаца“ организовни су литерарни и ликовни конкурси на тему „Мој љубимац“. Комисија је
имала тежак задатак да изабере победнике у обе категорије јер је
пристигло мноштво квалитетних, како литерарних тако и ликовних
радова. Прво место на ликовном конкурсу је освојио Лука Ломејко
II3, док је песма Емилије Нешић из IV1 привукла највише симпатија
чланова жирија и тако победила на литерарном конкурсу.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 421. ГОДИШЊИЦЕ СМРТИ
СТАРИНЕ НОВАКА
5.фебруар је дан који наша школа дуги низ година, једина у целом српству, обележава пригодним догађајима, а међу њима и парастосом Старини Новаку у
ташмајданској цркви Светог Марка.

О

д сурове смрти великог српског и балканског јунака Старине Новака, прошло је пуних 421
година. ОШ“Старина Новак“ је ову важну годишњицу достојно обележила у суботу 5.фебруара 2022, а на дан када је давне 1601. године страдао Старина Новак. Старина Новак је 5.
фебруара 1601. године на превару заробљен од стране угарске властеле и стављен на тешке муке
од којих је страдао у румунском граду Клужу. На месту страдања захвални Румуни су најпре, као
обележје места губилишта, подигли Новакову кулу, а прошлог века и монументални споменик,
једини споменик Старини Новаку на свету, који наша школа последње деценије редовно обилази
одржавајући испред њега најупечатљивији историјски час својим ђацима. Ове школске године корона је спречила нашу школу да положи венац на споменик Старини Новаку али нас није спречила
да обележимо годишњицу смрти Старине Новака.
У склопу обележавања 421. годишњице смрти Старине Новака служен је, на иницијативу наше
школе, 5. фебруара 2022. парастос Старини Новаку у ташмајданској цркви Светог Марка, са почетком у 10:30 часова. Парастос је директно преносила наша школска ТВ НОВАК, а снимак је
могао да се одгледа и одложено.
Обележавање годишњице смрти Старине Новака одвијало се и у холу школе где је, након уводног слова директора школе Владе Вучинића, Милош Пекић одржао предавање о Старини Новаку.
Сећање на Старину Новака настављено је у канцеларији директора школе веома садржајним и
поучним разговором о Старини Новаку и наслеђу које је остало иза њега.
В.В.
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ГРБ И ЗАСТАВА НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ
ВЕКА ПОСТОЈАЊА
Основна школа „Старина Новак“ започеће друго столеће живота са прецизно
дефинисаним грбом и заставом, по угледу на много веће и сложеније установе и
организације.

Н

аша школа је позната по цртежу Старине Новака, на коме је наш јунак представљен из
профила. Неформално је овај цртеж, стављањем у круг који је обојен карактеристичном
несвакидашњом нијансом плаве боје, постао временом заштитни знак, модерно речено
лого наше школе. Заправо, никада није донета икаква одлука у школи да се овај препознатљиви
симбол школе званично прогласи за грб школе или званичан лого установе. Сасвим је заживео у
свим ситуацијама у којима се представља наша школа. Има га, у значајној мери, на друштвеним
мрежама и порталима, али неретко се може наћи и у штампаним медијима и публикацијама. У истраживањима ко је аутор овог оригиналног цртежа дошло се до наставника наше школе Милорада
Пешића, о чему је наш лист писао у прошлом броју. Цртеж је сасвим сигурно постојао још 1972.
године, али, никада званично није проглашен за заштитни симбол ОШ“Старина Новак“. Прећутно,
прогласио га је сам живот наше школе и наставна пракса.
Приближавањем стогодишњице школе указала се пригодна прилика да се заштитни знак школе
формализује, односно, да се на свечан начин донесе званична одлука о изгледу симбола ОШ“Старина Новак“ – грба и заставе. Основа за дефинисање грба је, свакако, добро познат цртеж Старине
Новака. Иако на први поглед забаван, израда симбола школе је веома захтеван и озбиљан посао.
Ипак, овог значајног и великог задатка се прихватио наставник ликовне културе Иван Величковић
и тиме наставио писање историје симбола ОШ“Старина Новак“. Његов рад на изради грба и заставе
школе једнак је, у историјском смислу, значају који има већ поменути наставник Милорад Пешић,
који је нацртао најпознатији цртеж Старине Новака. Оваквим развојем догађаја се на најлепши
начин наставља писање живе историје симбола наше школе.
Идејно решење грба школе је већ добило све своје потребне форме. Стари цртеж лика Старине
Новака доминира грбом, али се истичу још два важна елемента. Крст на штиту који подсећа да
је Старина Новак био војсковођа светског гласа, и четири оцила која недвосмислено дају српски
печат грбу. Застава, која ће бити карактеристичне плаве боје, садржаће грб у боји а по ивицама
троуглове наизменично у три боје који симболизују српску тробојку. Са ивица заставе ће падати
украсне златне ресе.
Сви детаљи грба и заставе биће детаљно описани у посебном правилнику за који је израда нацрта
у току. Када се сви елементи у вези са грбом и заставом буду окончали до последњег детаља, нацрт
правилника биће достављен Школском одбору на усвајање. Усвајањем правилника, који ће бити
први у Србији тога типа међу основним школама, наша школа ће званично добити грб и заставу
са којима ће, надамо се, поносно наступати ка свом трећем веку постојања.
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КОШАРКОМ ОБЕЛЕЖЕНО „СТО ГОДИНА ШКОЛЕ“
Kошарку су играли и ђаци и њихови родитељи.

О

бележавање сто година постојања наше школе почело је и на спортски начин. У сарадњи са
КК „Беостарс“, који је обезбедио професионалну спортску подршку, наша школа је спровела успешан и богат спортски дан у суботу 4. јуна 2022. У великом школском дворишту
монтиране су покретне кошаркашке конструкције на делу где су исцртане линије за кошаркашки
терен. Од изнетих столица формиране су импровизоване трибине за посетиоце и публику, а на
видном месту налазио се сто са пехарима, медаљама и поклонима. Инсталирано је озвучење и оспособљени микрофони за проглашавање победника и добитника признања и поклона. Временске
прилике су биле као наручене за спортске активности и сви су једва дочекали да директор школе
Влада Вучинић преко микрофона означи почетак активности.
Спортске активности су, пре свега, биле намењене ђацима, али су овом приликом били укључени и њихови родитељи. Одигране су утакмице, али и такмичарско убацивање тројки, појединачно
и у пару ђак-родитељ. Показало се, према бурном и жестоком навијању публике, да је посебна
атракција био меч између две кошаркашке екипе родитеља. Тренери КК“Беостарс“-а су савесно
и професионално водили све спортске активности и проглашавали победнике. Победницима је
директор школе Влада Вучинић преко озвучења упућивао честитке и уручивао пехаре, медаље и
поклоне. Посебну пажњу привукле су беле мајице са штампаним логом „СТО ГОДИНА ШКОЛЕ“
које су и ђацима и родитељима победницима додељиване уз пехаре и медаље.
Посећеност првих спортских игара поводом стогодишњице школе је била изнад очекивања. Бројни су били такмичари, и ђаци и родитељи, али је бројна била и публика која је неуморно навијала
и поздрављала победнике. Сви су подразумевали да ће се са оваквим спортским даном наставити
у наредном периоду.
В.В.
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МУКЕ ЈЕДНОГ МАЛОГ МАТУРАНТА

ош само неколико дана до краја школске године. Опрезно ослушкујем. Ништа се не чује. Маторци још
спавају. Ако будем довољно тих, извући ћу се пре него
што мама почне поново да ме смара: „Да ли си размислио
чиме желиш да се бавиш? Знаш ли коју ћеш средњу школу уписати? Да ли ти уопште размишљаш о будућности?“
Не знам. Не знам и тачка. Како бих и могао да знам кад
ништа стварно нисам радио, осим што сам учио, а и то помало. Да сам бар једне недеље ишао да помажем пекару,
друге магационеру, треће трговцу, можда бих и знао шта
желим да радим у будућности. Овако, ништа. Од свега,
најбоље играм игрицу War Thunder и знам да највише волим да се играм на компјутеру. А то није занимање и од
тога се не живи.
Од саме помисли на завршни испит и упис у средњу
школу стомак ми се згрчи. Да није оцена и учења, најрадије бих се вратио поново у седми разред. Или чак у други. Иако сам почео да сучем бркове, још се не осећам

спремним за промену. А све ће се ускоро променити – и
школа, и наставници и другови из школске клупе. А ја, као
на часу физике или немачког кад наставница испитује.
Почињем да се знојим и гледам према вратима. Али не
вреди, из живота се не може побећи. Тата ме гледа пун
наде и пита: „Да ли би волео да будеш управљач ЦНЦ машина? Или електричар на пример?“ Не знам. Волео бих
да, као неки моји другови, имам планове, да пратим своје
снове или снове својих родитеља, али не могу. Не знам
шта желим.
„Ако ти не знаш шта желиш да радиш, онда ћеш радити
шта други желе“, прети ми мама. Осећам се савим притиснут и поклопљен. Чвршће стежем тастатуру компјутера и настављам игрицу. Можда се ускоро пробудим и
откријем да је све ово само сан.
Милош Поповић VIII2

ГЕНЕРАЦИЈА „007“ НАЈБОЉА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ МЕЂУ 18 ПАЛИЛУЛСКИХ ШКОЛА
Опет су се, као и у годинама пре короне, чули трубачи у школском дворишту ОШ“Старина Новак“ да огласе
да су матуранти завршили осми разред. Виделе су се традиционалне беле мајце са симболима школе, фотографисало се појединачно, у пару, по групицама, али и заједно цела генерација осмака са српском заставом за
сећање одакле су стасали за дуг пут у свет образованих и писмених.

10. јуни 2022. године био је последњи наставни дан у основној школи за генерацију 2007. Овај дан био је незабораван за ову генерацију малих матураната. Уз дозволу директора школе и примену свих неопходних мера безбедности,
осмаци су имали прилику да прославе и провеселе се уз оркестар трубача. Певали су и играли у друштву одељењских
старешина, а цело велико школско двориште био им је подијум за игру и весеље. На крају су се фотографисали, а
успомену на овај дан чуваће и наш школски лист „Новак“.
На крају осмог разреда, после Завршног испита, доделе сведочанстава и опроштаја са наставницима и пријатељима,
осмаци су доживели да и они могу некога да посаветују. Као матуранти који су најбоље урадили тестове на Завршном
испиту, међу 18 основних школа Палилуле, одлучили су да поделе своја искуства и дају неколико савета свима онима
којима осми разред и завршни испит тек предстоје. Следе савети будућим осмацима, како се припремити за Завршни
испит.
Са припремама треба почети на време. Покушајте да
се не бринете превише, јер то може да доведе до грешака.
Стрес и нервоза су неизбежни, али морате имати вере у
своје знање. Испит је много лакши него сваки контролни
који смо имали у школи.

Окончан је напоран период у мом животу. Завршни
испит био је велики изазов за мене, али на сваки изазов
се може одговорити. Најважније је да се победи трема, а
она се јавља јер је завршни испит за све нас ново искуство.
Верујте у себе.

Анђела Муловић

Милица Анђелковић

Осми разред треба схватити мало озбиљније од претходних јер, колико год се чинило да за све има времена,
завршни испит дође врло брзо. Треба искористити сваки
слободан тренутак и за дружење пошто растанак сви тешко поднесу.

Млађим генерацијама могу да поручим следеће: Завршни испит није баук. Важно је да вежбате задатке из збирки,
јер су мало другачији од оних које радимо у школи. Немојте учити хемију напамет. Требаће вам касније.

Марко Војкић
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Урош Божовић

Ако вас занима неки предмет и уживате у њему, идите
на такмичења. За мене су то била јако лепа искуства. Ту
сам упознала много вршњака који деле иста интересовања
са мном и са којима сам и данас у контакту. Такмичења су
уједно и одлична припрема за завршни испит.

Овако су говорили наши осмаци. Њих сада чекају
средње школе и нека нова искуства која ће стицати у будућности.
Миа Пузовић VIII1

Матеа Јовановић

Слушајте своје наставнике на часовима и обавезно идите на припремну наставу у школи. Након тога за учење
и успех на завршном испиту не треба много времена.
Пажљиво бирајте пријатеље. И учење у друштву може
бити забавно.
Софија Џонлез

„ПЛАКЕТА САВЕСНОГ ЂАКА“ 2022.
Највећа врлина ђака је, не да оценама и победама на такмичењима претекне све другове,
већ да буде савестан ђак.

П

лакета савесног ђака је награда коју додељује директор школе за општи утисак о ђаку, при чему је пресудно,
не да ли је бриљирао на неком такмичењу или да ли је подобијао највише оцене, већ да ли је дао све од себе
без обзира до ког нивоа је при томе досегао. Ово је једина награда која се додељује за савесност и посвећеност
ђачким обавезама, укључујући и пристојно владање, а не за номинално врхунске резултате који су проистекли пре
свега због природне обдарености. Талентима је за номинално врхунске резултате у потрошачком друштву већ осмишљено много награда и признања. Плакета се може у току основне школе доделити два пута. Једном у првом цилусу и
важи за прва четири разреда кад год да је Плакета додељена. Други пут у другом циклусу и такође важи за сва четири
разреда, кад год да је додељена.
Ове школске године Плакету савесног ђака добили су следећи ђаци: Маша Рељић 83, Милица Јевтовић 82, Јања
Мијатовић 42, Алекса Јовановић 42, Миа Пузовић 81, Александра Опалић 53, Тијана Ћетковић 62, Моника Мирковић 62,
Доротеа Симоновић 71, Балша Голубовић 71, Јулија Спасовић 72, Наталија Стојановић 73, Нађа Величковски 61, Петра
Стајић 41, Михајло Митић 44, Мила Башкот 44, Матија Лекић 41, Милош Свитлица 41.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
За ђака генерације ОШ“Старина Новак“ школске 2021/22. године изабрана је Ађела Муловић, ученица двојезичног одељења али и
основне музичке школе, једини ђак од свих 18 школа Палилуле који
се пласирао на републичко такмичење из немачког језика. Након
што је својим говором приликом уручења Плакете ђака генерације
одушевила све присутне, НОВАК јој је поставио неколико питања
у вези са овим важним постигнућем.
1. Колико рада и труда је потребно за овакав успех?
Наравно да је потребно доста труда и рада, али је пре свега важна добра организација,
јер ја своје слободно време не трошим само на учење, већ и на многе забавне ствари.
2. Какви су твоји планови за будућност?
Планове за будућност још увек нисам тачно утврдила, али мислим да ће бити везани
за природне науке, мада бих волела да ми музика увек буде блиска.
3. По чему ћеш памтити дане проведене у школи „Старина Новак“?
Дане проведене у мојој школи памтићу по лепим тренуцима које сам проживела у ђачкој клупи. Дружење са вршњацима и наше заједничке муке и радости су нас спојили.
Никада их нећу заборавити. Наставници су били пуни разумевања и подршке. Одрастала сам у школи. Веома сам поносна на своју школу, а посебно бих истакла чињеницу
да сам ја трећа генерација у мојој породици која је похађала Основну школу „Старина
Новак.
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ЗАНИМАЦИЈЕ
ВОЋНЕ
ДЕКОРАЦИЈЕ
Најслађи и најукуснији радови наших
ђака које су у сласт појели!

У

оквиру пројекта ,,Занимације - воћне декорације“, ђаци III2 су, након разговора о
важности улоге воћа у свакодневној исхрани добили задатак да од куће понесу своје омиљено воће како би правили своје воћне чаролије, играчке од воћа, као и декорације у облику разних
животиња. На крају часа ученици су презентовали своје воћне аранжмане. Воћне чаролије биле
су јако укусне, па су их смазали у сласт.
М.М.

ЈАБУКЕ
други део...
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ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА
ДРУГИ ПУТ

П

оследњег дана школске године 24.06.2022,
одржане су друге по реду “Игре без граница” у организацији продуженог боравка
и са амбицијом да постану традиција. Игре без
граница увек измаме осмех ученицима и донесу
једну дивну и позитивну атмосферу. Учитељице
су се побринуле да осмисле занимљиве такмичарске игре које су изискивале сналажљивост,
опрезност и брзину. Школско двориште се орило
од навијања за своје представнике који су давали
све од себе на импровизованом полигону док су
пазили да им јаје не испадне или се не проспе
вода из пластичне чаше. Победници су добили
Значке које су израђене у продуженом боравку и
имају лого “Сто година школе”, тако да је ово био
још један мали допринос прослави стогодишњице
школе.
Ј.М.

КРАЈ
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КАДРА СТИЋИ И ОБЈАВИТИ, И ГДЕ
ВЕЋИ УТЕКОШЕ ПОСТОЈАТИ
Основна школа „Старина Новак“
први издавач антологије народних песама о Старини Новаку

К

ада је пре шест година, школа „Старина Новак“ донела амбициозан план да сваке године објави по једну књигу народних песама о
Старини Новаку у оквиру библиотеке НОВАКОВА
РУКОВЕТ, са циљем да се на стогодишњицу школе
2022. године, оконча објављивање прве антологије
народних песама о Старини Новаку, само групица
ентузијаста је чврсто веровала да ће овај родољубиви
подухват, у који се чак ни велике српске институције
и установе нису упустиле након смрти Старине Новака а за то су имале више од четири века, испунити
у потпуности и претворити у трајно добро српске
културне баштине, са јасним изгледима да ће надживети и сумљивце и неимаре овог дела. Данас, 2022.
године, на стогодишњицу постојања Основне школе
„Старина Новак“, на величанствен начин обележавамо сто година постојања једине школе на свету која
носи име изузетног Србина, објављивањем у целости
прве антологије народних песама о Старини Новаку.
Због различитих разлог, од којих ниједан није оправдан, силна армија наших историчара, књижевника,
публициста, новинара, аматера и професионалавца,
за више од четири века након смрти Старине Новака 1601. године, није се одважила да сачини и објави целовиту књигу о Старини Новаку. Због тога је
прва књига у библиотеци НОВАКОВА РУКОВЕТ, под
именом „Старина Новак историјска личност и епски
јунак“, аутора Милоша Пекића, објављена као прва
књига о Старини Новаку у целокупној српској култури. У овој књизи, поред приказа историјског и епског
лика Старине Новака, представљен је широк обухват
свих познатих и доступних извора са којих су узете песме за антологију. То је била база следећих пет
књига НОВАКОВЕ РУКОВЕТИ, које су добијале назив
по неком карактеристичном стиху песме објављене
у књизи.
МИЛИ БОЖЕ ДА ЧУДНОГ ЈУНАКА, друга књига.
КАДАР СТИЋИ И УТЕЋИ, трећа књига.
НИ ЈУНАКА БЕЗ СТАРИНЕ НОВАК, четврта књига.
ГОРОМ ЈАШЕ СТАРИНА НОВАЧЕ, пета књига
СТАРИНА НОВАЧЕ ОД ГОРЕ АЈДУЧЕ, шеста књига.
Сву грађу, за свих шест књига прикупио је, попут
савременог Вука Караџића, и за објављивање припремио наставник историје у нашој школи, Милош
Пекић. Грађу је прикупљао годинама прекопавајући
различите архиве, објављене збирке, часописе и публикације. Један број песама које је пронашао биле су
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још увек писане руком, никада објављене и непознате јавности, и због тога у великој опасности да се као
уникати загубе за сва времена или просто униште
случајем или нехатом. Пекић је први који их је од
руком писаног униката преточио у дигиталну форму
и омогућио њихово штампање и трајни опстанак. Све
књиге песама, укупно пет, имало је предговоре чији
аутор је био дирекотор школе Влада Вучинић. Ови
предговори, попут стручних радова, представљају
анализе најзначајнијих детаља у књизи, о којима
нико никада није писао и истраживао. Наставник
ликовног васпитања наше школе, Иван Величковић,
осликао је исвестан број песама али је заједничким
исчитавањем инспирисао групу својих ђака, надарених за цртање, који су, такође, илустровали известан
број песама. Сви ови цртежи су оригинална ауторска
ликовна дела која су у књигама антологије објављивана уз навођење имена аутора сваког цртежа појединачно.
Велики научни допринос Милоша Пекића изучавању лика и дела Старине Новака, представља његово дефинисање самог концепта истраживања живота
Старине Новака. Пекићево откриће да се Старина
Новак може истински сагледати само ако се његов
историјски лик сагледава независно од његовог епског лика али и упоредо са њим, ударило је темељ за
најшира и најдубља истраживања „правих“ професионалних научника који могу да се овој теми посвете пуном снагом а не само оним делићем снаге који
је након, све напорнијих обавеза у настави основне
школе, преостао обичном просветном радник чији
друштвени углед никада у српској историји није био
мањи. Дакле, упоредним истраживањем, и историјског, и епског лика Старина Новака, али без њиховог мешања, добија се права и потпуна слика овог
српског великана. Треба нагласити да, иако ова два
лика Старине Новака треба проучавати упоредо и
независно, један без другог се не могу целовито разумети. Овај значај народних песама за егзактну науку,
и значај егзактне науке за потпуно разумевање народног певача – највеће је откриће Милоша Пекића.
Извесна занимљива открића, проистекла пажљивим исчитавањем књига антологије, изнета су и у
предговорима Владе Вучинића која су објављивана
у последњих пет књига. Као пример се могу навести
разматрања у предговору четврте књиге НИ ЈУНАКА
БЕЗ СТАРИНЕ НОВАКА, где се образлаже откриће
још једне особине Старине Новака, јунака и љутог
хајдучког харамбаше – очинску љубав. Образлаже се

Милош Пекић

Још једно важно откриће, предочено у предговорима, односи се на смрт Старине Новака. Упадљиво
одсуство описа страдања Старине Новака, какво је
оно заиста било, скренула је пажњу на песму Писма
од кнеза Влаислава и од Грујице у којој је описано
погубљење паше Сахидије и кнеза Влаислава, а које
се у потпуности, у мери коју дозвољава слободна
форма песме, поклапа са стварним током страдања
Старине Новака и извесног свештеника који му је
био духовник и пратилац у догађајима. Три кључна
детаља у опису страдања чак би и судски вештаци
прихватили као неспоран доказ да се ради о опису
страдања Старине Новака у Клужу: 1.начин мучења
паше и кнеза на ражњу подударно је са начином мучења Старине Новака и свештеника; 2.драње коже

О НОВАЧЕ ОД ГОРЕ АЈДУЧЕ

У предговору пете књиге ГОРОМ ЈАШЕ СТАРИНА
НОВАЧЕ износи се, за београдску школу каква је
наша, посебно занимљиво откриће. У песми Женидба Приморац Илије Сибињанин Јанко (од Сибиља
Анко) се доводи у везу са Старином Новаком. Поменута веза крије дубоки смисао који је право откриће.
Најславнији бранилац Београда, престонице српског деспота Стефана, био је Сибињанин Јанко (Јан
Хуњади). У Београду је умро од болести али је ипак
сахрањен у једном другом Београду – Ердељском Београду који се данас налази у Румунији и преименован је у Алба Јулија. Старина Новак је Ердељски
Београд, на челу велике редовне војске, као главни
официр и генерал, ослободио од Турака! Дакле, иако
Старина Новак није од Турака ослободио Београд
на ушћу Саве у Дунав, ипак је ослободио Београд
у Ердељу у коме и данас почива наславнији бранилац Београда. Ето у чему је народни српски певач,
с правом, видео смислену везу Сибињанин Јанка и
Старине Новака који, заиста, нису били савременици. У истом предговору пете књиге износи се и
смела хипотеза да српске народне песме садрже
у себи елементе календара који су представљерни
симболиком и зато савременом човеку неуочљиви. Као образложење се износи запажање да српске
народне песме су изразито историјске, што указује
да је уметничка функција у подређеном положају,
али ипак нису историски доследне због чега не могу
бити примарни историјски извор, из чега се изводи предпоставка да постоји нешто још важније од
важне историчности. Као то важније, писац предговора предлаже календар и за смели предлог даје
извесно образложење.

О НОВАЧЕ
ОД ГОРЕ АЈДУЧЕ

Милош Пекић

схватање народног певача да за истинског, потпуног јунака, није довољно посећи Турке и бити кадар
стићи и утећи, на страшном месту постојати, већ
је потребно показати и родитељску љубав и бригу.
Као доказе за ово откриће наводе се песме четврте
књиге: Старост Старине Новака; Некаваљерство
Новаковић Грује; Старина Новак и Грчић Манојло;
Жалба Старине Новака на Грујову непослушност; О
Старини Новаку; Старина Новак избавља Вука Жеравицу и др.
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још живом паши такође је истоветно поступању које
је примењено према Старини Новаку; 3.на муке су
били бачени двојица, паша и кнез, угледни људи,
исто као што су двојица, Старина Новак и свештеник, такође угледни људи, бачени на муке. И најзад,
такође је откриће да је народном певачу стравично
страдање Старине Новака било познато, чим га је
описао иако измењених улога, али да је Старина Новак у песми поштеђен мука које је доживео у стварности. Разматрања у вези са смрћу Старине Новака
могу се окончати анализирањем песама последње
шесте књиге антологије О НОВАЧЕ ОД ГОРЕ ХАЈДУЧЕ. У песмама Женидба дели Татомира и Старина Новак и дијете Грујица описује се смрт Старине
Новака. Одступајући потпуно од стварног начина
на који је Новак страдао, народни певач описује
да јунака, кога нико никада није могао савладати
и погубити, погубила је родитељска бол за страдалим сином. Овим запажањем се потврђује откриће о
важности родитељске црте Старине Новака о којој је
елаборирано у предговору четврте књиге антологије.
Основна школа „Старина Новак“ је објављивањем
шестотомне антологије народних песама о Старини Новака обележила, на спектакуларан начин,
сопствену стогодишњицу постојања али је дала
све од себе да васкрсне изузетно важан лик српске
историје. Од једне обичне основне школе, којој је
савремени законодавац грубом централизацијом и
неприродном стандардизацијом везао и руке и очи,
више је него довољно. На реду је да ово рођено чедо
даље прихвате природни родитељи, професионални
научници и књижевници. Школа неће очекивати да
јој неко захвали на подвигу већ ослушкује и осматра
шта то следеће може да уради за свој српски род.

В.В.
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ЗИМСКО ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 2022.
Уочи сваког другог полугодишта наша школа
организује зимско припремно саветовања ради
што спремнијег почетка другог полугодишта.
Овог зимског распуста припремно саветовање
је одржано у Бањи Кањижи од 17. до 19. јануара
2022. Учесници су имали прилику да саслушају
осам стручних радова наших наставника али и
да учествују у једнодневним излету до прелепог
Палићког језера.

Дан први - понедељак, 17.1.2022.

Н

а самом почетку Саветовања обављен је брзи антигентски тест на Ковид-19, а у складу са строгим придржавањем противепидемиолошких мера. Резултат
тестирања показао је да су сви учесници негативни на корону.
Након ручка уследило је званично отварање радног дела Саветовања у коме су предвиђена два предавања. Прво излагање
имао је директор школе, Влада Вучинић на тему „Прослава
стогодишњице школе“.
У свом излагању директор је указао на смисао и значај обележавања дана школе и датум за који се овај дан везује. Надовезујући се на то, указао је и на
значај саме прославе стогодишњице школе, као и на важност да сам живот и дух школе буду
суштински део ове прославе, при чему би школа имала одлучујућу улогу у креирању оваквог јубилеја. Друго излагање
имао је психолог школе Никола Стевановић, на тему “ИОП
није баук”. Никола је предавање отворио кроз интеракцију
са присутнима, задавањем једноставног задатка, чиме је
своју тему приближио учесницима. У даљем излагању указано је на правила при изради ИОП, као и ситуацијама и
проблемима у свакодневној пракси. Ова актуелна и интересантна тема побудила је учеснике да се укључе у дискусију,
те је дошло до врло конструктивне размене информација.

Дан други - уторак, 18.1.2022.

Д

руги дан радног дела Саветовања почео је након доручка,
у 10 часова, излагањем Василија Савића, библиотекара
школе. Василије је говорио о школској библиотеци у актуелном тренутку. На почетку се осврнуо на историјат и развој
библиотеке, са посебним освртом на школске библиотеке. Након
тога је указао на проблеме свакодневног функционисања школске библиотеке, као и на значај и могућности библиотеке данас.
Учесницима су презентовани и занимљиви статистички подаци
у вези са радом школске библиотеке.
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Друго излагање имао је Милош Пекић, наставник историје,
који је говорио о изради Монографије школе, у вези са припремом прославе стогодишњице школе. Указано је на конкретне
активности, координацију и припрему са колегама. Последње
излагање другог дана Саветовања имала је Младенка Башић,
на тему „Самовредновање“. Указано је на сам појам и значај
самовредновања и увођењу самовредновања у школе, које би за
циљ имало повећање квалитета рада. У том смислу самовредновање се поставља као основни механизам.

Дан трећи - среда, 19.1.2022.

П

оследњи дан радног дела Саветовања отпочео је у 10
часова, излагањем Весне Поповић, која је говорила
о дигитализацији наставе. Указано је на значај дигитализације, неопходне материјалне и људске ресурсе, као и
стање у коме се школа налази данас. Посебну пажњу изазвало
је излагање о употреби нових дигиталних садржаја током ове
школске године, пре свега искуства са употребом таблета од
стране ученика и искуства наставника.
Друго излагање имао је Саша Шипка који је говорио о могућностима и искуству радија и ТВ „Новак“. Уз пресек стања дати
су и конкретни предлози у ком смислу би се могли унапредити
ови школски медији. На крају је психолог Никола Стевановић
одржао врло занимљиву радионицу, као саставни део његовог
рада „ИОП није баук“.

У оквиру саветовања организован је излет до Палићког језера. Било је то право окрепљење и прилика да се наставници друже, али и прилика да се на
најлепши начин прибере снага и концензтрација за
наставак саветовања.
Б.М.
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НАЈСТАРИЈА КЊИГА ШКОЛСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ

К
Занимљивости о
школи прикупио
и записао
Влада Вучинић

КРАТКА ЉУБАВНА ПРИЧА О ДВА ПЕЧАТА

У

крцатој библиотеци школе, библиотекар увек има посла
на претумбавању, слагању и пребројавању књига. Ако је
школа стара као наша сто година, неретко на чудотворан
начин, ко зна из које хрпе књижурина, искочи понека књига као
дуго заточена, а коју нико никада није раније видео. Овакав случајан сусрет десио се директору школе када је на гомили књига
у школској библиотеци, још нераспоређених по полицама нових
витрина, угледао неодољив призор. Уочљиво времешна књига,
због неког невидљивог разлога, стајала је отворених корица, попут
уморне птице опуштених крила, док су јој на пожутелом папиру
прве стране листа, као на паперју откривеног птичијег тела, стајала два печата из различитих епоха. Један поред другог. Натписи
оба печата стајали су толико сагласно орјентисани да посматрач
уопште није морао да мења позицију премештајући поглед са
једног на други печат. Оба су била округла потпуно истог пречника и зурила су као разрогачена два ока. Оба су, можда нисте
знали, имали ћирилични натпис: ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИНА
НОВАК – БЕОГРАД. Оба су, у свом центру, чувала хералдику њима
још актуелне државе. Грб Краљевине Југославије. Грб Социјалистичке Републике Србије. Додуше, инвентарски број написан испод краљевског печата био је прежврљан црним мастилом, док
је социјалистички печат имао свој непрежврљани инвентарски
број 106. Проницљивим загледањем жврљотине могао се, ипак,
прочитати цензурисани број 138, и опет осетити безузрочна али
смислена веза ова два печата. Инвентарски бројеви им се нису
баш много разликовали, 106 – 138.
И један, и други печат, припадају епохама које су окончане и
фосилизоване у прошлости. Упркос томе, њихов необјашњив а
видљив додир чини их на посебан начин живим и бесмртним,
будећи у случајном посматрачу трепераво сетно осећање какво се осећа док се чита Андерсенова бајка о малом, храбром и
заљубљеном оловном војнику. Исто како се он са вољеном барелином претопио у срце, два печата зараћених епоха претопили су
се у артефакт историје школе који подсећа да су се, последњих
сто година смењивале државе, идеологије и режими, а да је једино
школа преживела сва та времена, историјске и политичке буре
одржавајући трајање народа упркос идеолошком и политичком
лудовању. Нежна и по природи кротка школа, којој су сви режими

и државе поповали како треба и шта да ради, надживела их је све
али их није осуђивала већ их је мирила као своје неваље ђаке и
чувала њихове трагове попут чудесне љубави два печата различитих епоха изненада затечених на пожутелој страни случајно одшринуте времешне књиге на коју су сви заборавили осим школе.
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олико ли је стара најстарија књига школске библиотеке
ако сама школа има сто година? Одговор на ово питање
у нашој школи постоји иако књиге могу да надживе
своје читаоце који су, заправо, једини њени сведоци. Најстарија књига школске библиотеке наше школе, која је уредно заведена и још увек поседује оригиналну „Карту књиге“,
објављена је у претпрошлом веку, заиста давне 1893. године.
Дакле, тридесет година је старија од школе. Заведена је под
инвентарским бројем 2278, а према руком дописаном податку на заводном штамбиљу који је на књизи, може се закључити да је припадала наставничком делу школске библиотеке,
што указује да је имала већу важност у односу на књиге ђачког дела школске библиотеке.

предња корица књиге КНЕЗ
МИЛОШ ПРИЧА О СЕБИ

„Карта књиге“ са ивентарским
бројем 2278

У „Карти књиге“ наведен је назив најстарије књиге наше
школе: КНЕЗ МИЛОШ ПРИЧА О СЕБИ. На месту предвиђеном за име писца, стоји: Споменар, па би превише педантни
љубитељи штампе могли погрешно закључити да је школски
библиотекар из прошлог века нетачно навео ко је писац. На
корицама испод назива књиге заиста стоји име чувеног Милана Ђ. Милићевића, по коме је у наше време, чак, једна основна школа на Вождовцу добила име, али је за њега јасно
наведено на корицама да је овај академик Српске Краљевске
Академије књигу за штампу само приредио, а нигде не пише
да ју је и написао. Сам академик Милићевић у предговору
књиге покушава да објасни ко је писац:
Цео тај рукопис јесте кратка автобиграфија Кнеза Милоша.
А како Кнез није знао писати, то овде писање и не може бити
његово, него је његово казивање, диктовано неком писару у перо.
Ко је био тај писар за сада не могу казати.
Ако ни приређивач књиге, Милан Ђ. Милићевић, не може
казати ко је писац књиге, морамо се помирити са истином да
ни ми то нећемо сазнати, а истовремно морамо одати дужно и заслужено поштовање ондашњем библиотекару школе
„Старина Новак“ који је у „Карти књиге“, на месту где се наводи писац књиге, написао: Споменар. Оваква његова одлука
показује да је књизи поклонио вредну пажњу јер је најстарија
књига наше школе објављена као XXI књига библиотеке „Споменар“ Српске Краљевске Академије.
Са предње корице се може сазнати да је књига штампана
у Београду, у Државној штампарији Краљевине Србије. По
форма
ту је несвојствена данашњем вре
ме
ну јер је нешто
већег формата од А4 а није приближна ниједном другом. Укупно има 42 стране на којима се налази одштампани рукопис
непознатог писара али и засебан прилог под насловом: Миливоје Петровић Блазнавац према Кнезу Милошу. Поред ових
страна, које су засебно нумерисане, у књизи се налази и већ
помињани уводник Милана Ђ. Милићевића, али и шест стра-

на са „Регистром“ имена (појмова)
и једна, изузетно значајна страна, на којој је приказан факсимил
рукописа писара који је записао казивање Кнеза Милоша.
Не може се закључити колики
је био тираж овог издања Српске
Краљевске Академије, нити да ли
је ово, можда, једини оригинални
примерак који је до наших дана
преживео, након аустроугарских
разарања у Великом рату, потпуног
уништења Народне библиотеке нефаксимил завршетка
мачким бомбардовањем 6. априла
(Примечаније) рукописа
1941, опсежног рада комунистичнепознатог писара
ких власти на негирању и сатанизацији Српства, опортунизму свих врста самог нашег народа.
Ако се узме у обзир да је школу „Старина Новак“ у току Другог
светског рата Недићева специјална полиција (српски Гестапо)
истерала 1941. године из матичне школске зграде у улици Старине Новака, да је школа „Старина Новак“ од 1941. до 1961.
радила без свог школског објекта разбацана на неколико адреса
– постаје очигледно колико је грандиозан подвиг, за који нико
никада није похваљен, да се најстарија књига школе сачува до
данашњих дана.

шиљаоца, примаоца и поштански штамбиљи о примопредаји.
Титова захвалница стигла је у школу редовном поштом.
Није забележено да је школа „Старина Новак“ од наредних
владара Србије још доживљавала да јој се обраћају са краљевском елеганцијом, али јесте удостојена пријемима представника
школе. Један такав пријем десио се 5. октобра 1998. године. Тадашња директорка школе, Снежана Марковић, примњена је код
актуелног председника Србије, Слободана Милошевића. Повод
је био учешће наше школе у манифестацији „Радост Европе“.

факсимил завршетка
(Примечаније) рукописа
непознатог писара

Исти повод за пријем представника наше школе скоро да није
пропуштао ниједан потоњи председник Србије. Председник Србије Томислав Николић је са супругом имао, у низу година његове владавине, редован пријем наших ђака и наставника који
су учествовали у манифестацији „Радост Европе“.

СРПСКИ ВЛАДАРИ И ШКОЛА СТАРИНА
НОВАК

А

рхива школе у периоду
пре Другог светског рата је
сасвим страдала. Од ње су
сачувани само понеки документи
које је школа упућивала другим
установама и организацијама па
су се код примаоца сачувала и макар у минималној мери сведоче о
постојању школе „Старина Новак“
у Краљевини Југославији. Један од
таквих докумената је умолница министру просвете Краљевске Владе
да изволи присуствовати свечаном
освећењу нове школе у недељу 21. јаУмолница министру просвете
нуара 1923. године. Овај документ
краљевске владе
је најранији траг који, додуше,
само наговештава посету високог државног званичника, министра просвете новостворене велике државе.
Нема трагова да је Његово
Височанство Краљ Југосла
вије Александар I Карађор
ђевић удостојио школу „Старина Новак“ своје пос ет е,
нити да је уприличио пријем
наше школе на свом двору,
али у архиви школе за период после Другог светског рата
постоји материјални доказ да
је директни наследник Његовог Краљевског Височанства,
друг Јосип Броз Тито, упутио
захвалница Јосипа броза Тита
Основној школи „Старина
Новак“ допис са речима захвалности на честитки која му је од
школе упућена.
Јосип Броз је допис нашој школи упутио маја 1960. године,
у време када је био један од најутицајних државника света.
Допис наликује на честитку која се преклапа, пресавија на једној трећини своје дужине, тако да се текст честитке налази у
унутрашњости честитке, а на спољашњој страни су адресе по-

Пријем директорке
Снежане Марковић (лецо
од председника) код
Председника Слободана
Милошевића

Председник Николић примио учеснике Радости Европе
Председник Србије Томислав Николић приредио је јуче са
супругом Драгицом пријем поводом 46. међународног сусрета
деце Европе „Радост Европе“, у Палати „Србија“. Председник
Николић је захвалио деци што су своју радост донела у Београд.
„Хвала и вашим родитељима и наставницима што су имали довољно разумевања да вас препусте Београду и Србији, потпуно
мирни зато што сте дошли у земљу и међу људе који децу воле
више од свега – и туђу и своју и који ће о вама бринути као о
својој деци“, рекао је он.

Актуелни Председник Србије
Александар Вучић је у више наврата упућивао, на званичним конференцијама за јавност, нашој школи
речи захвалности на учешћу у манифестацији „Свесрпски дечији сабор“. Тим поводом је и уприличио
пријем наших наставника и ђака
2019. године као једине школе домаћина манифестације „Свесрпски
дечији сабор“.
Свих сто година уназад, владаПредседник Србије
ри Србије, многи наизглед моћни
Александар
Вучић са ђаком
и вечни, смењивали су се, долазигенерације ОШ“Старина
ли и одлазили, само је школа увек
Новак“, Арсенијем
остајала. Испраћала је и сећала
се бивших, а дочекивала и припремала се за нове владаре. Да
дискретно подсети ко је ту због кога.
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Др Светомир Бојанин, дечији психијатар, као професор Универзитета у Београду увео је предмет неуропсихологија и предавао на Дефектолошком и медицинском факултету. У својој књизи „Тајна школе“ анализира стање у светском и
домаћем образовању констатујући озбиљне проблеме за које предлаже решења
која су својеврстан нови модел школе каква би она морала да буде.

К

њига „Тајна школе“ објављена је 2011. и
садржи четири дела. У првом делу су изложени недостаци школе али и савременог друштва које негира њену основну замисао
и улогу извођача васпитног и образовног поступка. Други део књиге говори о развоју сазнајних
функција деце о којима би школа морала да
води рачуна ако жели да ђаци разумеју садржаје
који се излажу. Трећи део посвећен је развоју
људске осећајности и путевима самоспознаје
које школа мора да отвори сваком појединцу и
сазнавање претвори у чин радовања. Четврти део
указује на школу као центар друштвеног живота
деце, указујући да се суштина тог односа мора
остварити кроз ваннаставне активности. Књига
се завршава додатком који се бави о враћању веронауке у школе. У овом броју НОВАК-а биће
дат кратак приказ само првог дела књиге који
носи назив На путевима самоуништења.

компетентне људе шире друштвене заједнице, и
неупотребљиви су за васпитање деце и омладине
данас.
Фронтални приступ деци Бојанин квалификује
као искључиви метод рада који компромитује и
учење и школу. Урођене стратегије сазнавања,
као начина на који дете упознаје свет око себе,
у школи треба да доживе природну елаборацију,
јер у супротном могу да настану дискогнитивне
појаве. Око седам посто деце у основним школама има проблем због неуједначеног развоја препознавања опаженог (гностичка структура), манипулативне спретности (праксичка структура)
и структуре пажње. Све што школа уме да каже
овој деци јесте да су лоши ђаци и да им да лошу
оцену. Фронтални приступ познаје само успехе
у равни у којој је зацртано како би та успешност
требало да изгледа, и то за све једнако и у исто
време.То је израз духовне лењости и непознавања саме природе свог посла оних који такве
програме постављају и траже да их други изводе и да се према њима равнају у процентима.
Ти извођачи и сами бивају процењивани према
успешности испуњавања бесмислених захтева
ових и оваквих приступа, закључује Бојанин. О
српској педагогији износи да се налази у тешкој
ситуацији јер мора да тражи нове путеве остваривања сопствених циљева и задатака, а иза
себе има седамдесетогодишњу пустош насталу
политичким и идеолошким спутавањем креативности стручног света у овој области, док са
друге стране, са Запада, нема освежавајућих тонова. Основни проблем који се поставља пред
педагогију уопште, јесте налажење пута до мотивисања деце да улажу напор у свако учење,
спонтано попут учења ходања, говора, дечијих
игара, коришћења компјутера, а да им за то није
потребна „радна навика“.

Бојанин заступа становиште да је школа отуђена од своје суштине. Објашњава да је школа у
кризи од самог свог настанка јер се није у пуној
мери придржавала става који је у 17. веку дефинисао Коменски, да се деци у школи не сме
давати ништа више од онога што могу да разумеју и ништа мање од онога за шта су сама заинтересована. Бојанин тврди да школа и начин
рада у њој истржу учење из живота и да оно постаје монструозна појава „дисциплине“ и „радне
навике“. Подсећа да је школа увек режимска и да
сваки онај који над њима влада носи скупоцено,
краљевско одело које нико други не види осим
те, баш тиме обесмишљене школе. О наставним
плановима и програмима Бојанин говори да су,
такође, обесмишљени. Овакав став објашњава
чињеницом да се наставни планови и програми
праве без учешћа јавности, односно, без учешћа
родитеља, наставника, стручњака који се баве
психичким развојем адолесцентског узраста.
Бојанин се посебно осврће на проблеме које
Према Бојанину наставни планови и програимају
школски псохолози. Истиче уврежено
ми недодирљиви су за ученике и родитеље и за
мишљење да се школски психолог бави поре
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