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Школска 2021/22. година почела је у услови
ма пандемије COVID19. Ипак, настава се 
од ви ја ла као да је стање редовно. Модели из
во ђе ња наставе, прописани од ресорног ми ни
ста рства, подразумевали су да на на ста ву 
на даљину прелазе само она одељења у којима 
се потврде случајеви заражених ђака.

Наша школа је, званично, имала само не ко ли ко 
таквих одељења у кратком периоду за време целог 
првог полугодишта што би тре ба ло да укаже на ох-
рабрујуће добру епи де ми  олош ку ситуацију. Ипак, 
код наставника по сто ји сумња да родитељи наших 
ђака нису при јав љи ва ли сваки случај заражавања, 
и да су чак, због благих симптома болести, сла ли 
своју децу у школу мислећи да су их тако најбоље 
збринули да би себи отворили про стор за занимање 
другим обавезама. Да ова сумња није неоснована 
указује чињеница да је значајан број наставника 
оболео од COVID-19 и био на боловању, а да ни при-
бли ж но исти толики проценат ђака није при јав љен 
као заражен. Допринос наставној пракси у услови-
ма епидемије, наша школа је представила на СЕДМОМ САВЕТОВАЊУ ПРОС
ВЕТНИХ РАДНИКА. Овај стручни скуп при знат је, посебном Одлуком, од 
ресорног ми ни стар ства као облик сталног стручног уса вршавања наставника.

Ни набавка наставних средстава није изостала. 
„Паркинг сервис“ је донирао нашој школи јед-
ну интерактивну паметну таблу која је школи 
седамнаеста по реду. Локална самоуправа дони-
рала је ђацима за четири разреда (трећи, четвр-
ти, пети и шести) таблете, а наставницима ових 
разреда лаптопе.

Ни ресорно министарство није остало пасивно и доде-
лило је чак 26 мини рачунара и један штампач за пот-
ребе рада наше школе.

Радујемо се што можемо рећи да је поступак, чијe је 
окончање Одлука о подизању споменика, на самој 
завршници јер су све службе, надлежне да дају своје 
мишљење да ли постоје услови за подизање споменика 
(Градско зеленило, Градски урбаниста, Завод за зашти-
ту споменика културе, Јавно комунално предузеће) 
послали своје представнике на место подизања споме-

Библиотека је обновљена до те мере да је добила потпуно нов изглед. Та-
кође, ГО Палилула се, испуњавајући обавезу финансирања текућег одржа-
вања школе, придружила обнови школе обезбедивши нову гвоздену капију на 
улазу у мало двориште и део ограде школског дворишта која је била у веома 
лошем стању.
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ника 22.децембра 2021. у 10 часова. Сви 
су се, на лицу места будућег споменика, 
сагласили да постоје услови за подизање 
споменика и да ће комисији за споме-
нике предложити подизање споменика 
Старини Новаку што је присутна пред-
ставнца комисије за спомемике прими-
ла к знању. Такође, велико је наше задо-
вољство што је и ГО Палилула пружила 
снажну подршку нашој иницијативи да се 
подигне споменик Старини Новаку. Реал-
ни су изгледи да у години стогодишњице 
једине српске школе са именом Старине 
Новака, буде подигнут споменик највећој 
српској историјској личности шеснаестог 
века.
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ПРВАЦИ 99. ГЕНЕРАЦИЈА

Школа је била на великим мукама како да не ускрати првацима свечаност првог дана школе, а 
да се не прекрше оправдане противепидемиолошке мере, престроге за разиграност на коју је 
школа навикла. Традиција свечане прозивке сваког предшколца пред свим осталим другарима, 

родитељима и учитељицама, оригинална церемонија у којој се предшколци коначно на свечани начин 
претварају у ђаке тако што их њихова учитељица прозива именом и презименом да дођу да би се по први 
пут формирало одељење које ће ући у успомене једне генерације – није се могла заобићи. Прозивци и 
формирању одељења предходило је поздравно обраћање директора школе који је саслушан у свечаној 
пажњи и уважавању, а онда је уследио најлепши део. Чула су се сва имена нових првака, прштали су 
аплаузи и узвици, фотографисали су се драги призори, лица и трепераво шаренило. Учитељице су сваком 
прозваном ђаку даривала качкет са извезеним амблемом школе и тако су се створила три одељења која су 
се разликовала само по боји качкета, сви под истим капама.

Свако формирано одељење су учитељице продуженог боравка одводиле у читаоницу библиотеке да 
одгледају кратак програм добродошлице, који је максимално скраћен због епидемије али је, ипак, садржао 
музички део и игру за прваке „Покажи шта знаш“. Истовремено, учитељице, које су одељенске старешине 
првака, су повеле родитеље у учионице које су додељене новоформираним одељењима да одрже први 
родитељски састанак и упознају родитеље са најважнијим детаљима школског живота. Након завршетка 
приредбе за прваке и првог родитељског састанка, учитељице су одржале први час и са својим новим 
ђацима, нашим првацима.

В.В.

Упркос епидемији и силним заштитним мерама које су ограничавале 
дружење са предшколцима, упркос чињеници да су прваци своју школу 
у пуној мери видели први пут тек 1. септембра – пријем првака школ-
ске 2021/2022. године био је свечан и топао, преплављен дечијим осме-

сима и радосним погледима.
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ВЕСЕЛЕ СРЕДЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
15.12.2021.

Прва Весела среда за предшколце успешно је одржана 
15.12.2021. од 18:30 до 19:15 часова. Ученици и роди-
тељи дочекани су у холу школе. Током окупљања пред-

стављена им је тренутна поставка старих лутака и играчака 
изложена у музеју школе. Након изложбе ученици и учитељи 
четвртог разреда, као и педагог школе, отишли су у учионицу 
IV3 и тамо у прелепој атмосфери правили новогодишње радове 
уз разговор, смех и на крају плес. Ученици су послужени и бом-
бонама, а по једну су добили и за новогодишње украс - поклон 
кесице које су правили.

На првој радионици било је 10 предшколаца из различитих 
вртића. Након радионице, расположени и гости и домаћини 
растали су се уз најлепше жеље за Нову годину и уз позив на 
следећу јануарску радионицу.

К.У.

Предшколци су били нестрпљиви да упознају школу, а учитељице су се 
ужелеле дружења са будућим првацима.

ОШ „Старина Новак“ 
организује 

ОШ "Старина Новак", Кнез Данилова 33-37 

    Секретар  /тел. 064/805-35-08  /  Психолог  /тел. 011 3349513 / 

Термин за све 

радиoнице је у         
  

18:30 ч 

Рад у малим 
гурпама уз 
поштовање 

епидемиолошких 
мера. 



Посебне честитке заслужује одељење 4/1 
које је својим групним радом на тему 
„Дете је дете да га волите и разумете“ 

освојило прво место на општинском нивоу так-
мичења и тако се пласирали на градски ниво 
такмичења. На градском такмичењу су освоји-
ли прво место! Учешћем на ликовном конкурсу 
„Мој свет је ипак леп“  организације Пријатеља 
деце београдске општине Палилула, ђаци Вида 
Трајковић 2/4, Дуња Црногорац 2/5, Емил Грба 
5/4 су својом креативношћу постигли одличне 
резултате, а на конкурсу „Дете је дете да га во
лите и разумете“ успешни су били Александар 
Матеј Симић 3/4 и Ида Коларић 3/4.

С.Ћ.

Жељни цртања и боја, наши ђаци нису пропуштали 
ниједан ликовни конкурс. Тако је настајао насли-

кани ђачки свет, виђен ђачким оком и створен де-
чијом руком.

НЕУМОРНИ ЛИКОВЊАЦИ
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На конкурсу „Мој Београд“ успешни су били Ленка Величковић 
1/3 и Ида Коларић 3/4. На конкурсу са темом „Мостови“ ус-
пешни су били Ђорђе Барјактаревић 1/1, Бјанка Николић 3/3, 

Теодора Робовић 2/3, Уна Дојкић 5/4, Катарина Олћан 5/4 и Петар  
Ћурчић  5/2 

С.Ћ.
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Оригиналним ликовним изразом, на конкурсу „Све боје Србије“, наши ђаци су приказали на-
родне ношње, као и боје које красе нашу земљу. Најзапаженије радове пружили су Василија 
Гвоздић 1/3, Илија Јовановић 3/2, Мина Рацо 5/2 и Калина Божовић 5/4.

С.Ћ.



МОЈА ШКОЛА ПОСЛЕ 99 ГОДИНА
Поводом завршетка првог века школе, расписан је литерарни конкурс на тему „Моја школа“. Овим 
поводом наши ђаци су написали велики број стихова, прича и цртица од којих представљамо само 

неке од најуспешнијих.

Ученици петог разреда посетили су 21. децембра 2021. двориш-
ну изложбу Архива Србије поводом значајног јубилеја – про-
шло је 60 година од када је Иво Андрић, децембра 1961.године 

добио Нобелову награду. На овом часу српског језика гледали су 
слике и новинске извештаје о том догађају, сазнали су не само ко је 
био Иво Андрић са чијим делима ће ускоро почети да се упознају, 
већ и ко је био Алфред Нобел. Двојица великана задужила су чове-
чанство, сваки на свој начин. Оно што је Алфред Нобел можда погре-
шио исправљају људи попут Иве Андрића и плејаде других писаца, 
физичара, хемичара, научника и уметника.

Н.М.

У мојој школи
се учи, дружи и воли,
дели кад нешто боли.
Другарства су чврста
и држе нас у спрези,

некад у јонској,
а некад у ковалентној вези.
То нам је „Старина“ дала,

од првих молекула и атома,
до на листовима првих стома.

Ту су и прве љубави,
ту смо сада ја и ти.

А, за све што што нам је дала,
нашој „Старини“, од срца, хвала!

Катарина Стефановић VII 4

Велика је моја школа,
у њој је ђака велики број,
чисте учионице и клупе 
у  којима се ђаци окупе.

На великом одмору пекара је пуна
и понекад настане побуна.

Празни ходници  тад се умире
и са тишином се помире.

Дани у њој су занимљиви
иако су наставници мало строжи,

своју школу волим од срца
и верујем да је воле и остала деца.

Александра Јосифовић VI 3

602

ПЕТАЦИ И ИВО АНДРИЋ
Иво Андрић је пре 60 година добио Нобелову награду



Образовање је неопходно у животу.  Оно се стиче у школи. Школа је прави корак ка бољем животу. Она је 
прва дечија степеница за даљи живот.

Родитељи деци прво бирају вртић , а када дође време за полазак у школу бирају школу. Избор школе је 
велика  брига за родитеље. Сви родитељи желе да им деца буду успешна у школи.

У школу сам кренула са шест година и мислила сам да сам зрела.Школа се налази недалеко од моје 
куће. Мој први дан у школи био је прелеп и занимљив. За мене је све било ново. Заволела сам школу 
на први поглед.  У школи се сви друже и промовишу себе. Све  ваннаставне активности у школи су уж-
вање за ученике.Од петог разреда све је другачије и то је још један изазов који морам да пребродим. Две 
најлепше ствари  у  школи  су моји другови и такмичарски дух ученика. 

Школа ми је драга због свега овога што сам навела, волим што сам ученик и део ове школе.

Касија Милосављевић VI 3

Стара је моја школа.Има пуних 99 година. Не ћопа, 
већ темељно стоји одважно у Улици кнеза Данила. 
Није одувек била ту. Средином прошлог века је ту 

пресељена из оближње улице. На пут је извела море 
ђака. Многи од њих су постали успешни и познати 

људи.

Као и свака друга школа окружена је двориштем, 
теренима за фудбал и кошарку, испуњена је учиони-
цама, салом за физичко, трпезаријом и кабинетима. 

У њима највише волимо да боравимо јер су пуни 
предмета који нам наставу чине занимљивијом. 

Школа је школа, али моја је ипак посебна. Има по-
себан дух. Не само због својих година, већ зато што 

носи име по једном одважном, храбром српском 
хајдуку, Старини Новаку. Приземље школе краси 
музеј направљен у његову част, акваријум и мно-

штво зеленила.

Пред  почетак наставе  све врви од деце, а граја 
се чује надалеко. Волим када је зима и кад уђем у 

школу и осетим мирис тек скуване кафе. Теткица је 
ужурбано проноси кроз гужву. Наставници се шетају 
кроз ходнике, неки са својим лап топовима у рука-
ма, неки са вежбанкама.  Гужву буку прекида звоно 

и спушта нас  у наше клупе.

Кад сам окружен својим другарима све делује још 
много лепше. Уживам кад проводим време са њима. 
У свакој ситуацији смо заједно, спремни увек једни 
другима да помогнемо. Често размишљам шта ће ко 

од нас у животу  постати и чиме ће се бавити.

Драго ми је што ћемо се дружити још две године, 
што имам сјајне наставнике који имају пуно разуме-
вања и што могу да уживам у атмосфери коју само 

моја школа има.

Андреј Величковић VI 2

О мојој школи размишљала сам и пре него што 
су ме мама и тата уписали у први разред, сада 
већ далеке 2015. године. Године су пролазиле, 
и прошло их је већ седам, како је моја школа 

све више постајала баш моја. Због свега што ми 
школа пружа, сачувала бих је само за себе и 

моје добре другарице и другове, загрлила бих је, 
да могу, како бих и сама знала колико ми значи.

У седмом разреду обавезе су нам веће него у 
претходном периоду. Лекције, па тиме и учење, 
постаје све озбиљније и захтевније. Из ђачког 
угла, понекад буде напорно, а опет, школа је 

место где се нове генерације спремају за неке 
будуће изазове и од велике важности су знања 
које свакодневно стичемо. Када то схватимо, 
обавезе постају занимљив подухват за сваког 
ђака. Оно што нам делује тешко, уколико нам 

постане занимљиво, далеко лакше се може сав-
ладати. Мој тата уме да каже како се странице 

сваке књиге лакше листају ако је присутан осмех 
на лицу. Кад год то спроведем у дело, учење иде 

веома добро, јер тада учим са изузетним ин-
тересовањем. Заправо, трудим се да увек буде 
тако. Не, не очекујте превише, нећу вам одати 

баш све тајне. Нећу вам рећи да ли Ксенија воли 
Марка, да ли се Бојани допада Милош и да ли је 
Марко заљубљен у Ирину. Рећи ћу вам само да 

је и због првих љубави моја школа једно прелепо 
место које ће свако од нас памтити целог живо-
та. Понека тројка, јединица или четворка, моћи 
ће и да се поправи, али ће успомене записане 
у срцу остати тамо заувек. Остаће и сећања на 
моју школу и по неким нашим ситним неста-
шлуцима која, након неког времена, постају 

обележје једне генерације.

Уместо њих, хајде да оно по чему ћемо памти-
ти нашу школу буде стечено знање, нека лепа 

дружења, рођендани, неки наши мали или већи 
успеси. Све ово је моја школа, али знања, прија-
тељства и прве љубави, остаће нам заувек закљу-

чне оцене

Анђела Станковић VII 1
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НАЈБОЉЕ ПИСАНИЈЕ ПРВОГ 
ПОЛУГОДИШТА

Дете је дете, да га волите и 
разумете

МОЈ БЕОГРАД

МАЧКА

У школи у којој су научили да пишу, ђаци не пропуштају да покажу колико су напредовали у писме
ности. Овде је могуће прочитати неко од успешнијих радова.

На литерарном конкурсу „Дете је дете да га волите и разумете“ у организацији Пријатеља деце бе
оградске општине Палилула успешна је била Искра Ђорђевић 3/4, а на тему „Мој Београд“ Јелена 
Кочовић 3/5. Традиционално такмичење младих песника „Песничка сусретања“ изнедрило је не-

колико поетских уметника, наших ђака. Највише су се истакли Јелена Кочовић 3/5, Искра Ђорђевић  3/4, 
Лазар Гаврић 4/2.

С.Ћ.

Дете је мило и нежно
као пупољак цвета из баште,

дете је чаролија 
из најлепше маште.

Деца не могу да живе сама
треба им пољубац, тата и мама.
Треба им лутка, лопта, играчка
куца ил‘ нежна, умиљата мачка.

Увече кад Сунце сакрије зраке
деца чекају песму, најлепшу успаванку мајке.

Татина љубав штити их од разних чуда,
која се крију у мраку, рачунару и ко зна све 

куда.

Родитељи, када за послом јурите,
увек ме волите и мање журите.
Јер дани пролазе као да лете,
а ја сам још увек само дете.

Искра Ђорђевић III-4

Београд  је јак,
Београд  је снажан,
Београд  је храбар.
Мени врло важан.

Београд је јуче,
Београд је сутра,
Београд су ноћи,
Београд су јутра.

Београд су реке,
Београд су брда,

Паркови и смреке,
Цвркут птица свуда.

Београд је небо,
Београд су птице,
Београд је  Сунце
И пси луталице.

Некада је бучан,
А некада тих,

Инспирише многе
Па стане у стих.

Јелена Кочовић III-5

Мачка спава на столици,
Понекад на полици,

На комодици
И хоклици.

Она много преде,
Када се наједе.
Много мјауче,

Глава нам пуче.

Дванаест година има
И стално се милује са свима.

Воли да скаче,
Као мало маче.

Воли да се игра,
Врти се к‘о чигра.
Воли да се мази
И скаче по вази.

Кад год скочи,
На ноге се дочека.

Права је спретна мачка.

Лазар Гаврић IV-2



21. октобра 2021. за време великог одмора, подељене су јабуке првачићима уз поруку „Ако же
лиш да будеш здрав, једну јабуку поједи на дан!“ Дан јабука обележава се у целом свету. Први 
пут обележен је у Енглеској и од тада се кроз различите манифестације и догађаје обележава 

свуда. То су прихватиле бројне школе истичући важност јабуке у здрављу и исхрани људи, како би 
се унапредило знање о побољшању квалитета живота и одговорност у очувању здравља усвајањем 
здравих навика у исхрани конзумирањем воћа. Активности су реализоване од 18. до 22. октобра у 
настави и у продуженом боравку, кроз различите едукативне и креативне радионице, истраживање 
јабуке као симбола кроз песмице, бајке, сликарство, затим кроз израду ликовних радова, зидног 
паноа, извођење експеримента и свирање и рецитовање песмица, прављење посластица и спортских 
игара са темом јабука. Ученици су и поред слатких награда у виду јабука и других посластица од 
јабука добили и медаље у облику јабука. Деца су се ових дана много научила, али и забавила. Било 
је то лепо, слатко и забавно дружење!

А.З.

ДАН ЈАБУКА
Дан јабука поводом 20. октобра, Светског дана јабука, у ОШ„Старина Новак”, кроз 
пројектну наставу „Здрава исхрана“, ученици одељења 3/2 и боравка 3/1 и 3/2, кроз 

различите активности, симболично су по први пут обележили Дан јабука.
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РАДИОНИЦА ЗА РОДИТЕЉЕ
Како изгледа када и родитељи мало загреју столицу. Пружила им се 

прилика да и они седну у школске клупе и науче много корисних савета 
за успешније васпитавање своје деце, наших ђака..

Представници удружења „Друг није мета“, психолог и психотерапеут Урош Рајаковић и Ана 
Крстајић, су 8.12.2021. године, у читаоници наше школе, одржали радионицу родитељима 
ученика седмог разреда уз поштовање свих епидемиолошких мера. Тема радионице је била 

вршњачко насиље, како препознати да ли је дете изложено вршњачком насиљу (на интернету и ван 
њега), како родитељи да поспеше своју комуникацију са дететом и како избећи неке од најчешћих 
родитељских замки. На радионици је било речи и о различитим стиловима родитељства као и ка-
кав утицај сваки од њих има на децу. Радионичарски рад је изузетно подстицајан јер представља 
интеракцију, групни рад и активан приступ проблему, што је и овог пута био случај. Родитељи су 
од психолога и психотерапеута Уроша Рајаковића добили одговоре на многа питања која се тичу 
родитељстава, насиља у школи као и дигиталног насиља. Ана Крстајић је представила пројекат 
националне платформе за превенцију насиља у школама „Чувам те“ који удружење „Друг није 
мета“ реализује у сарадњи са Владом Републике Србије. Више о удружењу „Друг није мета“ можете 
пронаћи на сајту: https://www.drugnijemeta.rs/, а о националној платформи за превенцију насиља 
„Чувам те“ на сајту : https://cuvamte.gov.rs/.

Ј.Ј.
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ТАБЛЕТИ СУ СТИГЛИ
Сваку врсту новотарија у учионици ђаци дочекују са нескривеним занимањем. 
Најновија достава дигиталних уређаја значајно је утицала на концепцију часа 

и начин рада у школи.

У оквиру пројекта „Беотаблет“, који је спровео Град Београд, наша школа је 27. септембра добила 
таблете за све ђаке од трећег до шестог разреда. Школи су, поред бесплатних таблет уређаја и СИМ 
картица са бесплатним интернетом, уручени и лаптоп рачунари за учитеље и наставнике који предају 

у тим разредима.

Убрзо су организовани и родитељски састанцина 
којима су родитељи, уз реверс, преузели таблете 
за своју децу. Уручењу је присустовао и члан Већа 
општине Палилула, Саша Мехмедовић. 

Као и увек, свака новина са собом доноси низ пи-
тања и недоумица. Једно од кључних је како кон-
фигурисати уређај и повезати се са одељењем. Учи-
тељи и одељењске старешине пријавили су се на 
БеоТаблет портал, при чему су добили генерисан QR 
код који су проследили родитељима. Ђаци, заједно са  
родитељима су, по активирању таблета, скенирали 
код одељења и на тај начин се повезали са својим  
одељењем. За оне који то нису успели, организована 
је помоћ од стране техничких лица ЈКП инфостан 
технологије, који су 3. новембра боравили у нашој 
школи и помогали да се активира још један број 
уређаја. На крају, уз ангажовање ученице Мие Нико-
лић 62, активирали смо око 95% уређаја и почела је 
њихова примена. Суштина је да се може приступити 
само едукативним  садржајима, веб адресама, које је 
одобрило Министарство просвете. Ти садржаји обух-
ватају већи број дигиталних платформи одобрених 
издавача уџбеника. Таблети се сами закључавају и 
приступ је могућ само у периоду од 06-22 часа.

Ђаци четвртог разреда, одељења 41 и 43, почели 
су са коришћењем таблета у новембру. Посетила 
сам по један час у овим одељењима и у разговору са 
учитељицама и ђацима сазнала да таблете користе 
два пута недељно, уторком и четвртком. Могу да их 
користе за све предмете јер су активирали налоге на 
платформи е-учионица где су им откључани е-уџ-
беници. „Таблети су унели другачију динамику часа. 

„Таблете користимо за рад у еучионици било да 
је у питању обрада или утврђива ње градива. Уче
ници радо приступају оваквом начину рада, ве
ома им је забаван па много брже и лакше усвајају 
градиво. Такође, у веома кратком року добијам 
повратну информа ци ју ко је и у којој мери савладао 
градиво, које задатке је највећи број ученика успеш
но ре ши ло и на којим задацима се највише греши
ло“, рекла је Невена Радановић, учитељица 4/3. 
Таблете користимо и у вишим разредима, а њихова 
права примена почеће у другом полугодишту.

В.П.
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Ученицима 21. века овај начин рада је занимљивији 
и блискији а овај вид наставе може бити од велике 
користи ученицима који имају проблем у писању 
(дисграфијом) и мишљења сам да смо дужни да им, у 
данашње време, то и омогућимо. Исконски развој мо
торике је од великог значаја па таблете у првом и 
другом разреду треба користити што мање“, навела 
је учитељица Катарина Урошевић.



МУЗЕЈ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК“
Каква би била историја ђачког живота у којој се не би поменуле играчке?! Играч-
ке су одраз општег стања у друштву и породицама, а које се односи скоро искљу-
чиво на децу. Зато је Музеј школе приредио, поводом 99 година постојања школе, 

изложбу играчака којима су се наши ђаци играли у прошлом веку!

Поводом 99-те годишњице школе, 10 година рада Му-
зеја школе, новогодишњих и божичних празника, 10. 
децембра 2021. године отворена је изложба „Старе 

играчке и ...“. Изложба је била постављена у холу школе до 
24. јануара, почетка другог полугодишта, нове 2022. године. 
Били смо инспирисани поставкама, изложбама и деловима 
поставки професионалних музеја у Србији и свету, као и мно-
гим истинским музејима играчака. Рекли смо ученицима и 
млађим и старијим разредима да не доносе своје играчке, 
садашње или из детињства, већ да се обрате својим мамама, 
татама, дедама и бакама да отворе спремишта или колекције 
својих успомена. Тражили смо играчке из 20. века! Поред 
играчака од разног материјала и намена, ђацима смо дали 
задатак да погледају и да ли се у кући крију и чувају и ста-
ре друштвене игре, албуми са сличицама, стрипови и дечија 
штампа и литература и разне моделарске конструкције.
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Одзив је био јако добар. Посебно су се истакли 
млађи разреди са својим учитељицама и тиме је 
створена јача сарадња Музеја са Већем млађих 
разреда. Пристигле су лутке, аутомобили, живо-
тиње, дизнијеви јунаци, од гуме, пластике, пли-
ша, метала, стари албуми и стрипови, друштве-
не игре и многи стари предмети који су код свих 
радника школе и посетиоца, нарочито старијих, 
пробудила носталгачна присећања. Најстарије 
играчке, као и остало изложено, потичу са краја 
50-их и почетка 60-их година прошлог века. Зах-
вални смо свим ђацима и њиховим породицама 

који су уступили старе играчке за формирање 
поставке. У креирању изложбе нарочито су се 
истакли ученици седмог разреда и наставница 
разрадне наставе Јована Младеновић. Изложба 
је била веома посећена, а Тиму за музеј прес-
тоји још тежи задатак: на почетку другог полуго-
дишта да уредно врати сва изложена артефакта 
својим власницима, у част грчке богиње Мне-
мозине, мајке свих муза и заштитнице памћења, 
сећања и успомена.

М.П.
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НОВОГОДИШЊИ „ПЕПЕЉУГА БАЛ“
Упркос пандемини COVID-19 наша школа је осмислила и спровела 
међународну сарадњу са Белгијанцима и Шпанцима. Онлајн, овога 

пута.

У оквиру Еразмус плус пројекта „Бајке и деца 
21. века“ тренутно радимо драматизацију 
и адаптацију свима познате „Пепељуге“. 

Договор са другарима из Белгије и Шпаније јес-
те да и ове године изненадимо једни друге неком 
правом, преко поште послатом новогодишњом 
честитком. 

У „Старини“ смо лако постигли договор да нам 
се свима из ове бајке највише свиђа бал. Тешко 
га је организовати у условима пандемије. Зато 
смо изашли из школског дворишта и у комшилу-
ку потражили неко лепо, окићено место на коме 
бисмо могли да замислимо једну игранку.

Другарима смо послали своје осмехе уз ново-
годишњу жељу да се пандемија у наступајућој 
години заврши и да се коначно и уживо видимо.
Да, послали смо и кики бомбоне. 

Н.М.



ДОБРОЧИНСТВА СТАРИНИНИХ ХАЈДУЧИЋА

ЈЕДАН ПАКЕТИЋ - МНОГО ЉУБАВИ

Помагање другима је дуга традиција наше школе коју сведоче анали о историји 
школе али и савремене акције наших ђака. Овом приликом представљамо једну 

акцију Дружине Старина Новак, и једну сарадњу са Црвеним Крстом Србије.
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Наша школа већ један век гаји врлину доброчинства 
и помагања сиромашнима и немоћнима. Чак, у из-
ворном духу хајдуковања, формирана је, скоро пре 

једне деценије, Дружина Старина Новак која непрестано 
чини доброчинства, сакупља у огромним количинама чепо-
ве за акцију „Чеп за хендикеп“, сабира хуманитарну помоћ, а 
док се ови редови пишу, преузима прилоге наших ђака ради 
прављења божићних пакетића за своје другаре у школама на 
Косову и Метохији. Пакетићи ће Српчићима Косова и Ме-
тохије бити прослеђени посредовањем Српске православне 
цркве.

Ове школске године, харамбаша Дружине Старина Новак 
је учитељица Снежана Павловић.

В.В.

Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 

 

Дружина Старина Новак 
 

Позива ђаке да узму учешће у хуманитарној 
акцији прикупљања пакетића (школски 
прибор, слаткиши и играчке) за децу на 

Косову и Метохији. 
Поклоне ставити у кутију и упаковати 

украсним папиром. 
Пакетиће предати разредним старешинама. 

Акција траје до краја јануара 
2022.године 

Наша школа је ове године, у сарадњи са Црвеним крстом Пали-
лула, учествовала у хуманитарној акцији прикупљања пакетића 
за помоћ сиромашниј деци, деци избеглих и расељених лица, 

дечјим болницама и специјалним школама, поводом новогодишњих 
и божићних празника. Акција је трајала до 27. децембра. Ђаци су поз-
вани да донесу школски прибор, слаткише и сланише (без сокова), 
ситне играчке. Због тренутне епидемиолошке ситуације одустало се 
од прикупљања половних ствари (одеће и играчака). Нада да ће се 
ђаци и родитељи наше школе одазвати позиву на хуманитарну акцију 
испунила се у најлепшем смислу јер је прикупљена велика количина 
хуманитарног материјала који ће бити упућен онима којима је најпо-
требнији.

М.М.
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КРАЈ ПРВОГ
Последња година у веку школе, упркос строгим мерама заштите од коро
не, није смела да се не обележи јер се прилика за то више никада не би ука

зала а историја школе то не би опростила. Уместо НЕДЕЉЕ ШКОЛЕ и 
пребогатог програма школске приредбе, морао је да се изнађе нови концеп 
који ће помирити обавезу примене мера здравствене заштите и потребе 

обележавања краја првог века рада школе

Свечаност је одржана у холу школе 28. децембра 2021. са простором за извођаче код Новакове 
баштице. Приредба је почела хорским извођењем школске химне „Старина Новак је повео 
хајдуке“. Након тога, водитељ програма, наставница Наташа Мугоша, обратила се аудито-

ријуму који је, преко сваког очекивања, дупке напунио хол школе - следећим речима:
Драга децо и родитељи, поштоване колеге, драги гости, добро дошли у нашу школу која ове године 

слави свој 99.рођендан! Озбиљне су то године и сада смо сигурни да смо својим постојањем и радом 
постали достојни имена овог великог човека! Сада смо и ми стари као и Старина Новак, а сваког дана 
се трудимо да наш рад и целокупан школски живот буду достојни његове борбе и подвига! Овај Дан 
школе садржајно је, можда, мало другачији него што сте навикли. Још увек живимо у пандемијском 
режиму и многе активности су нам ограничене. Надамо се најбољем и једва чекамо да школа поново 
заживи пуном снагом и да следеће школске године своју стоту годинu обележимо онако како доликује 
и како умемо!

Уследио је први део музичког програма у коме су наступали: Николина Младеновић 2/2 - “Етида 
демол” (клавир); Бор Рашковић 3/1 - “Јоца игра ламбетволк” (клавир); Марта Стаменковић 3/2 - 
“In the pink” (клавир); Лола Степановић 3/2 - “Дивљи јахач” (клавир).
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ВЕКА ШКОЛЕ

Након првом музичког блока чије извођење 
је пропраћено бурним заслуженим аплаузом, 
присутнима се обратио директор школе. Он је 
подсетио да је 28. децембар изабран за садашњи 
Дан школе јер су крајем децембра 1922, и крајем 
децембра 1962. године, званично пуштене у рад 
стара зграда школе у улици Старине Новака и 
садашња у Кнез Даниловој улици. Најавио је да 
ће се, након најновијих открића Музеја школе 
у вези са Даном школе, од 101. године школе, 
за Дан школе поново узети датум који је био 
Дан школе и прве године школе пре сто година 
– Ђурђевдан, 6. мај. Директор је објаснио да ће 
поводом литерарног и ликовног конкурса рас-
писаних због 99 година школе уручити чак 120 
награда ђацима који су се потрудили да предају 
своје радове. Овакав приступ награђивању имао 
је за циљ да, пркосећи устаљеној трци за награ-
дама и бодовима, пружи прилику да за свој рад 
буду награђени сви који се потруде. Најавио је 
да ће у току приредбе, награде за које су изаб-
ране књиге са штампаном и овереном повељом 
школе, поделити у четири наврата током школ-
ске приредбе. Директор је испунио обећање, на 
велико задовољство мноштва награђених ђака, 

а у размацима између уручења награда, изве-
ден је музички програм у оквиру кога је публика 
са уживањем чула следећа извођења: одељење 
2/5, - “Дуње ранке” (хорско певање); Александар 
Матеј Симић 3/3 - Шопен “Полонеза” (клавир); 
Бранислав Николић 3/2 - “Пољушко поље” (хар-
моника); Милош Михајловић 3/1 - “Шпанска 
серенада” (флаута); Уна Јевић 7/1 - Хајдн “Сона
та” (клавир); Марко Марјановић и Емил Грба 
5/4 (певање); Милица Митровић 7/1 (гитара) - 
“Тамо далеко”.

Након завршетка програма, водитељка про-
грама се свима захвалила на пажњи, честитала 
лауреатима и подсетила да ће следећа просла-
ва бити поводом стогодишњице школе. Када се 
гужва из хола разишла, текице су поставиле сто-
лове са послужењем за наставнике и госте који 
су се почастили овим лепим и важним поводом.

В.В.
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ЛЕПТИРИЋИ ОД ПАПИРА И НОВИ ЉУБИМАЦ 
УЧИОНИЦЕ – САКСИЈСКА БИЉКА

Радионица „Школа оригамија“ подучила је трећаке како се односи према 
животној средини.

Сваке године JICA (Japan International Cooparation 
Agency) Алумни из Србије, уз подршку међуна-
родне организације JICA, организује стручне и 

културне догађаје на тему заштите животне средине. У 
оквиру њиховог програма организују се и едукативне 
радионице намењене деци нижих разреда основне шко-
ле у циљу промовисања заштите животне средине и ори-
гамија као древне јапанске вештине.

22.12.2021.год. у одељењу 3/5 је одржана „Радионица 
– „Школа оригамија“. Едукатор ове радионице је била 
мр Александра Вучинић, председник JICA Алумни из 
Србије, која је и аутор сликовнице „Екологијанка“.

Радионица је започета причом о важности заштите 
животне средине где су ученици 3/5 показали висок 
степен знања и својим ангажманом и еко-активности-
ма освојили симпатије едукатора. Кроз даљи рад деца су 
упозната са сјајном причом „Екологијанка“ као и о важ-
ности рециклаже. Други део радионице био јепосвећен 
оригамију - древне јапанске вештине савијања папира. 
Ученици су према упутствима Александре Вучинић пра-
вили лептириће од новинског папира.

На самом крају дружења ђаци су добили пакетић са 
слаткишима и једну саксијску биљку за учионицу о којој 
треба да брину као добри чувари природе.

Радионица је завршена у лепом расположењу са 
жељом да се поново дружимо. 

Ј.Ј.
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Врхунски резултати наших ђака који
ма су надвисили редовне обавезе у школи, 
уливају спокој у будућност нашег народа.

Утисци са снимања

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

у школи, прихвати се на најозбиљнији начин додатних 
активности, заслужио је похвалу и од школе, чак и када 
његови успеси нису школски. Такве ђаке наша школа 
има сваке године. Ова рубрика има за циљ да пред-
стави неке од њих да бисмо их подржали али и дали 
до знања да се за будућност Србије не треба бринути. 
Овом приликом, један од савесних ђака представио се 
сам, текстом који објављујемо у овој рубрици. 

В.В.

Имао сам пет година када је уследио први 
позив за снимање телевезијске емисије. 
Било је то снимање „ Кефалице“. Био сам 

фасцинирам камером, бубицом, водитељком. 
Све ми се много допало. На моју велику срећу, 
уследили су касније и други позиви. Снимао сам 
разне рекламе, наступао на разним манифеста-
цијама, школским приредбама, ТВ сетовима, а 
пре месец дана добио сам позив да учествујем 
на снимању телевизијске документарне серије 
о српским јунацима. Било је то баш сјано иску-
ство. Био сам у улози сина Ђурађа Бранковића, 
Гргура.

Серија „ Српски јунаци средњег века“, реди-
теља Гордана Матића, је играно документарна 
серија о нашим славним јунацима који су живе-
ли у средњем веку. Кроз причу нас воде  на један 
занимљив начин историчари, археолози и дру-
ги стручњаци, а редитељ нас сликом и сценском 
поставkом упознаје са животима и судбинaма 
наших великих јунака. Свака епизода је пос-
већена једном од највећих јунака средњег века. 

У серији су испричане приче о Марку Краље-
вићу, цару Душану, Вукашину и Угљеши, кнезу 

Лазару, Милошу Обилићу, Вуку Бранковићу и 
другима. Поред њихових живота, из серијала 
сазнајемо и какви су заправо били и обичаји али 
и политичко-економска ситуација у Србији у то 
време. После прве сезоне, завршена је и друга, 
а отпочело је снимање треће. Снимање је било 
на разним локацијама; на Калемегдану, Круше-
вцу, Призрену, Дечанима, Грачаници, Смеде-
реву, Прилепу али и у Истанбулу. За снимање 
у ком сам ја учествовао, одабрано је Смедере-
во, као град који је створио Ђурађ Бранковић. 
Све је било врло аутентично. Турски војници са 
сабљама, оружје, обућа, одећа, писање пером 
по папирусу, читање уз одсјај свећа, свештеник 
као учитељ и уз све то били смо опасани каме-
ном смедеревске тврђаве. Целокупно окружење 
је изгледало као из средњег века. Мајка Јери-
на, отац Ђурађ са нама децом, Јеленом, Маром, 
Стефаном, Лазаром, Катарином, Гргуром, су са 
уживањем снимали своје кадрове. За мене је то 
било право временско путовање. А како су живе-
ли и шта су радили остаје нам да видимо ускоро 
на каналу РТС када отпочне нова сезона 

Андреј Величковић VI2

И ОД ШКОЛЕ ВЕЋИ

СРПСКИ ЈУНАЦИ 
СРЕДЊЕГ ВЕКА
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ДОЧЕК ЈЕСЕНИ У ПРОДУЖЕНОМ 
БОРАВКУ

 ,,Блистај, блистај, звездо мала“

 Ученик одељења 3/2 Бранислав 
Николић, заједно са учитељицом, на 
хармоници прати ученике одељења 3/1 
Иву Пребирачевић и Бора Рашковића 
у извођењу песме ,,Блистај, блистај, 
звездо мала“.  Д.Т.

Јесење лишће

Јесен је увелико почела, па смо продуженом боравку наше школе одлучили да не допустимо да 
прође, а да је не обележимо на неки пригодан и деци интересантан начин. Ученици одељења 
1/1 и 3/4 су искористили још увек топло време да проведу у школском дворишту и да сакупљају 

лишће. Употребили су га, затим, да би направили интересантне и креативне радове које смо после 
окачили на пано у ходнику школе. Такође, написали смо и песму ,,Јесење лишће”, тако да и она, 
поред радова, краси пано школе. 

А.Е.и М.М.

Јесен нам је дала
То жуто лишће што опада.

Лепе су нам кише,
Веселим им се све више!

Жуто лишће што нам јесен даје,
Док  нам шушти под ногама,
Желимо што дуже да траје,

Јер музику нам најлепшу ствара!

Јесен, то је чаролија
Пуна лепих успомена,

Пуна лепих боја
И јесењих дарова!
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Кула од домина

Мозгалице

За време играња у дечјем мозгу се појачавају по-
стојеће и стварају нове синапсе. Друштвене игре, 
игре по унапред утврђеним правилима су веома 

значајне за развој интелигенције и логике код деце. Ова 
игра код деце развија визуелну перцепцију, визуелну 
дискриминацију, мишљење и говор, усмено изража-
вање, социјализацију и пажњу. Ученици одељења 3/1 и 
3/2 реализовали су ову активност у боравку у периоду 
од 20. до 24. септембра 2021. године.

 Драгица Тодорић

У петак, 15. октобра 2021. године, трећаци су се 
у боравку бавили занимљивим задацима корис-
тећи оловке по NTC систему учења. Игра пред-

ставља битан фактор развоја, она је база за добар и 
уравнотежен раст и развој детета. Игра као унутрашња 
мотивација детета је кључни фактор NTC програма. 
Ове игре сједињују сензо-моторни и когнитивни раз-
вој детета. Уз ову игру код деце се подстичу мисаоне 
класификације, серијације и асоцијације.

 Драгица Тодорић

Наставиће се...



МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ О ШКОЛИ 
СТАРИНА НОВАК

Приче које су сабране у књизи МОЖДА 
НИСТЕ ЗНАЛИ О ШКОЛИ СТАРИНА НО
ВАК настајале су свих десет година по-

сто ја ња листа школе Старина Новак. Најчешће 
су се саме стидљиво указивале да би их дирек-
тор школе, главни уредник листа, записивао и 
при ре ђи вао за објављивање у листу. Тако је на-
ста ло занимљиво сведочанство о животу школе 
током читаве једне деценије. Ипак, прави повод 
за објављивање ове књиге није једна деценије 
школског листа већ цео један век школе. Пре сто 
година, на периферији престоног града, група 
српских локал патриота јуначки се одважила да 
сагради школу. Неизвесно је да ли су тада зна-
ли да ћемо ми данас, након сто година, славити 
њихов подвиг, али је извесно да нису могли ни 
наслутити да ће се тим поводом приредити ова 
књига.

Књига сабира кратаке приче објављиване у 
листу НОВАК, у оквиру рубрике Можда нисте 
знали о школи. Отуда истоимени назив. Приче су 
кратке, неке веома кратке, али верно дочаравају 
стварна лица и догађаје. Дакле, приче су исти-
ните. Свака описује неку занимљивост која се 
у тренутку приређивања новог броја листа НО-
ВАК указала као пригодна за поменуту рубри-
ку. У овој књизи је извршена њихова система-
тизација поделом у пет поглавља, док је шесто 
поглавље настало од чланака објављиваних у 
посебној рубрици школског листа НОВАК која 
носи назив Недоумице просветарске, како гласи 
и назив шестог поглавља ове књижице. Свако 
поглавље има својеврстан предговор којим се 
жели оправдати формирање самог поглавља али 
и његовог назива. Назив књиге није само пуко 
преузимање назива рубрике листа НОВАК. Овај 
назив би био прикладан чак и када рубрике не би 
било јер опомена да можда нисте знали о школи 
Старина Новак носи у себи више слојева који се 
међусобно слажу један на други али и преплићу 
и мешају. Премиса да можда нисте знали о шко
ли алудира на потребу придавања заслужене и 
оправдане важности школи и отварања расправе 
колико је та важност насушна у данашњици када 
школа изумире, односно, да ли школа, у самој 

својој суштини и есенцији, сме да се расточи у 
разне непроверене новотарије а да се очекује 
настанак здравих генерација способних да пре-
познају врлину. Да ли постоји замена за школу?

У називу књиге се, такође, може уочити да је 
изостала одредница „ОШ“ (основна школа). Та-
кав став има своје утемељење у чињеници да је 
једна иста школа, пролазивши кроз разне држа-
ве, идеолошка уређења, успоне и падове нације 
и народа, мењала одредницу која спада у кате-
горизацију, али да никада (сем неколико годи-
на након победе социјалистичке револуције и 
преузимање власти комунистичке партије) није 
мењала назив Старина Новак. Била је и народна 
школа, и државна школа, и осмогодишња, да би 
данас била основна школа (ОШ). Које су јој бу-
дуће категоризације суђене до двестогодишњи-
це, и колико ће још ожиљака настати макар у 
називима школе као резултат будућих неразум-
них препотентних реформи, остаје да сагледају 
наши наследници и њихови наследници.

Сто година школе је значајна заоставштина 
која у савременом добу оставља онолики траг 
колико је савремени човек тога достојан. Не по-
стоји узалудан напор у настојањима да се ова 
заоставштина сачува. Сва нерешена савремена 
просветна питања имају корен решења у њој. Ре-
форматори образовања то не знају, па као што су 
некада комунистички револуционари нагрнули 
и запели да реформишу свет и човека, данашњи 
реформатори истрајавају непрекидно у спро-
вођењу реформи иако никада ниједна реформа 
образовања, показало је време, није дала плода 
јер се образовање не може реформисати ка што 
се ни човек не може реформисати већ се треба 
сагледати његова истинска природа и истинске 
његове потребе. Школа, дакле, не може мења-
ти своју природу као што је ни човек не може 
мењати. Будаласто је нагађати да се кроз веко-
ве рађају различите генерације, са различитим 
суштинским људским потребама. Отуда школа 
треба да се чува и негује уместо да се рефор-
мише, кроји и растаче у разне службе услужне 
делатности.
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„Књижевност за ђаке“
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Да ли је наша школа, данас, иста каква је била 
пре сто година? Није, наравно. Променила је 
школску зграду, чак незнатно и локацију. Од чет-
ворогодишње постала је осмогодишња школа. 
Чучавце је заменила ђачким тоалетима, скамије 
анатомским клупама, природну промају клима 
уређајима, бубњару радијаторима, сунђер и кре-
ду интерактивним паметним таблама, а ђачке 
таблице таблетима. Ако се удубимо у ове, по из-
гледу драстичне промене, схватићемо да се за 
минулих сто година мењало само оно без чега 
би школа и могла да опстане, а да се оно без чега 
школа не може постојати није уопште проме-
нило јер суштину не сме да замени или истисне 
форма.

Књига пред вама је само део богатог програма 
прославе првог века школе, густог скупа актив-
ности које ће се низати читаве стоте школске го-
дине наше школе. У минулом веку школе Ста
рина Новак, догодила су се многа постигнућа 
која су вредна помена и хвале, и многа од њих 
су предмет прича сабраних у овој књизи. Низали 
су се ђачки успеси у учењу и марљивости, али и 
самопрегоран рад наставника који је исходовао 
богатим ваннаставним активности. 

Школа Старина Новак је током свог постојања 
имала два штампана листа чији су називи 
„НАША РАДОСТ“ и „НОВАК“. Континуирано 
је објављивала публикације, посебно у време 
значајних јубилеја школе, да би врхунац дожи-
вела у реализацији правог правцатог национал-
ног подвига – приређивање и објављивање прве 
систематизоване свеукупне шестотомне антоло-
гије народних песама о Старини Новаку, на коју 
је српска култура чекала више од четири века. 
Овакав подухват, не да није спровела ниједна 
школа Србије, Српске и Црне Горе, него није 
пошао за руком ниједној установи или институ-
цији у целокупном Српству. Садашњи ђаци, који 
су савременици овог подухвата, са поносом ће 
моћи својој деци да препричавају да су сведо-
чили и живели у сред једног важног историјског 
културолошког догађаја. А њихови наставници 
и васпитачи већ сада се наслађују мишљу да су 
својим ђацима пружили најбољи могући узор 
како треба служити своме народу и својој кул-
турној баштини. 

Сем штампаних медија наша школа је, пра-
тећи савремене друштвене токове, основала 
прву ђачку радио станицу НОВАК са сопственом 
радијском продукцијом и редовним радијским 
програмом. Покренула је прву ђачку телевизију 

која је почела стварање сопствене телевизијске 
продукције која се састоји од снимњеног мате-
ријала али и од живих телевизијских преноса 
важних догађаја као што су парастоси Старини 
Новаку у цркви Светог Марка, прославе Светог 
Саве, програми дана школе итд. Занимљиво је 
да је у ове преносе укључен и мали дрон са ка-
мером, којим се руководи помоћу мобилног те-
лефона.

Облици наставе добијали су нове оригиналне 
облике, у које спада рад правог правцатог музеја 
који се бави локалном историјом и историјом 
школства ангажујући ђаке за израду мноштва 
музејских поставки и изложби. У спровођењу 
двојезичне наставе на енглеском и српском 
језику наша школа је деценијама једина основна 
школа у Србији, једнако као и у организованом 
програму пливања на базену Ташмајдан и кли-
зања у леденој дворани „Александар Николић“. 

Посебна монографија о стогодишњици шко-
ле обухватиће најзначајније детаље из историје 
школе. Мноштво трибина, предавања, стручних 
наставничких скупова, приредби и славља обе-
лежиће првих сто година школе Старина Новак. 
Обавезни смо да будемо достојни монулих гене-
рација школе Старина Новак, да не прекинемо 
нит која се сто година пробија кроз разне епохе 
до нас, а коју ваља неговати и чувати да досегне 
и до будућих деценија и векова.

 В.В.
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СЕДМО САВЕТОВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ 
РАДНИКА СРБИЈЕ

Након шест година успешне реализације годишњих и припремних савето
вања, коначно је наше саветовање признато од ресорног министарства 

као облик сталног стручног усавршавања просветних радника. Тема саве
товања била је „ШКОЛА У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ – облици наставе 

потврђени у пракси“ и спроведено је од 27. до 29. августа 2021. у Сијарин
ској бањи. Стручне радове који су представљени на саветовању објављује
мо у ЗБОРНИКУ који је један од два НОВАКа ДОДАТКА у овом броју НО

ВАКа.

Учесници саветовања пошли су из Београда око 
7.15 часова. Пре доласка на одредиште, у ДЗ Мед-
веђа, обављено је антигенско тестирање учесника 

и свима утврђен негативан резултат. Након смештаја 
учесника и техничке припреме, саветовање је почело 
око 14 часова, излагањем директора школе Владе Ву-
чинића. Следеће предавање на саветовању уследило 
је путем зум апликације укључењем психолога школе 
Николе Стевановића, који је говорио о начину и актив-
ностима при упису у школу у околностима које нису 
редовне. Такође, путем зум апликације, у саветовање се 
укључила и Сњежана Ћивша. После директног излагања 
учесници су погледали и видео презентацију Сњежане 
Ћивше са резултатима анкете. Последње предавање пр-
вог дана саветовања  одржао је Василије Савић, такође 
путем зум апликације, представивши активности школ-
ског радија НОВАК.

Други дан саветовања почео је око 10 часова, из-
лагањем Александре Ераковић, која је говорила 
о раду продуженог боравка за време короне. Из-

лагање је развило дискусију о неопходности и нужнос-
ти импровизације у настави и боравку, као и разлици 
између праксе и теорије. Затим су учесници погледа-
ли филм о успеху ученика на такмичењима. Следеће 
излагање одржао је Милош Пекић, који је говорио о 
активностима школског дигиталног музеја у време пан-
демије. Након кратке паузе саветовање је настављено 
излагањем Саше Шипке на тему могућости ђачке те-
левизије у условима пандемије, уз посебан осврт на 
искуства преноса часова уживо. Последње излагање 

Дан први - петак, 27.8.2021.

Дан други - субота, 28.8.2021. другог дана саветовања имала је Марија 
Марковић, која је упознала учеснике са 
значајем подршке школског листа у реа-
лизацији наставе током пандемије.
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Трећи дан саветовања почео је у 10 часова, излага-
њем Марине Стојановић, на тему искустава ђака 
српске дијаспоре у Немачкој, током пандемије. 

Излагање и сама тема је изазвала пажњу учесника, те 
се у току предавања и након тога развила жива диску-
сија. Друго излагање трећег дана саветовања имала је 
Мања Милиновић на тему међународне сарадње школа 
у време пандемије, са посебним освртом на виртуелну 
сарадњу са холандском школом, нашим партнерима у 
двојезичној настави. Последње излагање трећег дана 
саветовања односило се на јеванђеоски поглед на пона-
шање школе у условима пандемије. Било је предвиђено 
да излагање изнесе аутор Никола Гиљен, но с обзиром 
да је због болести био спречен, његов рад је изложио 
Василије Савић, укључењем путем зум апликације.

Б.М.

Дан трећи - недеља, 29.8.2021.



Занимљивости о 
школи прикупио 
и записао  
Влада Вучинић

Ђачки ликовни радови у нашој школи настајали су од 
најразличитијих материјала. Највише су коришћене 
бојице, темпере, фломастери, креде, али је коришће-

но и различито семење, перле, дугмићи, летвице, конци, чак 
и отпадни материјал ради демонстрације увек поучне и муд-
ре рециклаже. Највише је коришћен папир, картон и пласти-
ка у разним формама, али је сасвим ретко коришћен метал 
у облику плочица или жица, изузев у случајевима прављења 
мозаика од старих новчића. Ђачки радови сачињени од ме-
тала сасвим су ретки, а металних радова великог формата 
скоро да уопште нема. Ипак, један усамњен пример, бакар-
ни рељеф великог формата, указује да се и у школи могу 
родити импресивна уметничка дела. Посматрачима када га 
први пут угледају, изазива изненађење и дивљење, посебно 
када им се објасни да га је пре скоро пола века, можда нис-
те знали, створила једна осмакиња.

Једини рељеф у бакру великог формата, који школа по-
седује и кокетно излаже као сталну поставку, састоји се од 
чак шест делова који су, након детаљне реконструкције хола 
школе 2012. године, распоређени и трајно постављени на 
ударним местима у школи, доступним оку сваког намерни-
ка. Раније су ових шест делова рељефа у бакру, као једин-
ствена целина, стајали у холу школе, али су након рекон-
струкције хола, четири дела враћена у хол, а два су окачена 
у школску трпезарију. Оваква прерасподела извршена је са 
пуном пажњом према ликовним мотивима који се налазе на 
бакру, и са циљем да две нове групе делова буду хармонизо-
вани у складне и смислене целине.

Целина од четири бакарне плоче са рељефом у холу шко-
ле, смештена је на бетонској греди која извире из плафона. 
Делови су нанизани по бетонској греди у дужини од седам 
метара и, као из орловског гнезда, доминирају простором 
са највише тачке у холу школе. Ликовни мотив на бакру 

Поводом планирања обележавања сто година школе присту-
пило се изради интерног школског акта којим је предвиђе-
но да се, поред химне и заставе школе, установи коначан 

изглед грба школе. Већ на самом почетку овог важног посла, није 
било дилеме да основни мотив грба школе треба да буде цртеж 
Старине Новака који га при ка зу је из профила. Овај цртеж је толи-
ко познат свима у школи да је своје место добио на меморандуму 
школе, уденуо се у лого листа НОВАК, радија НОВАК, ТВ НОВАК. 
Све што објављује школа, публикације, књиге, зборнике, флајере, 
постере – није могло да се појави без њега на ударном, нај ви-
дљи ви јем месту. Он се налази, великог формата, у холу школе, 
одштампан на сликарском платну, а одштампан је и на великом 
транспаренту од цираде која са исписаним именом школе досеже 
импресивну дужину од десетак ме та ра и носи се на све акције и 
манифестације ван школе и на отвореном. 

Омиљеног цртежа има на свим документима и интерним акти-
ма школе. Чак је, по поруџбини директора школе, од штам пан на 
белим шољицама са тацном за кафу и белим вит ким шољама за 
чај које користе наставници у паузама и гости у посетама. Краси 
хемијске оловке, USB меморије, ро ков ни ке и беџеве, чак и неко-
лико кварцних зидних ча сов ни ка по учионицама које је напра-
вио домар Саша. Сви га доживљавају као род рођени и никоме не 
пада на памет да се бави питањем чији је. Чак ни цртеж Старине 
Новака који је давне 1893. године осликао чувени Урош Предић, 
не ужива толику популарност и обожавање. Али, док се за мање 
познат цртеж светски славног Уроша Предића зна аутор, дотле 
за познатији цртеж ипак лебди загонетно питање – ко је осликао 
омиљени цртеж?

У трагању за одговором на ово питање кренуло се, попут ар-
хеолога, у супротном смеру времену, назад у прошлост школе. 
Најстарији поуздани доказ о постојању овог цртежа, можда нисте 
знали, пронађен је на корицама монографије наше школе, штам-
пане 1972. године поводом обележавања 50 година постојања 
ОШ“Старина Новак“. На плавим ко ри ца ма ове изузетне књиге 
налази се свима добро познат цртеж Старине Новак. Дакле, цр-
теж за чијим аутором трагамо, сасвим сигурно је постојао 1972. 
године, када је школа имала 50 година, а то значи да је овај цртеж 
већи део живота школе њен заштитни знак.

Прегледане су све фотографије, датиране пре 1972. године, а 
посебно оне које су објављене у самој моно гра фи ји, али ни на 
једној није пронађен омиљени цртеж. То је зачело претпоставку 
да је цртеж настао у склопу обележавања пола века школе, а да се 
трагови тајне ко је нацртао профил Старине Новака крију у самој 
монографији. Зато је пажња у новом ишчитава њу монографије из 
1972. године усредсређена на оне делове које нестрпљиви читаоци 
обично прескачу – на им пре сум. Тамо, скоро као светионик, стоје 
имена ау то ра монографије, али и ко је коју врсту посла обавио. 
У овом попису импресума наводи се и најважнији детаљ за нашу 
потрагу: уметничка, техничка и графичка опрема: Милорад Пе
шић, академски сликар. 

КО ЈЕ НАСЛИКАО НАЈОМИЉЕНИЈИ 
ЦРТЕЖ СТАРИНЕ НОВАКА?

РЕМЕК ДЕЛО ОСМАКИЊЕ
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У обиљу одлично систематизованих података моногра-
фије, објашњава се и да је Милорад Пешић, академски сли-
кар, био наставник ликовног у ОШ“Старина Новак“, да је 
веома успешно водио ликовну секцију школе и од 1969. го-
дине успоставио сарадњу са Музе јем примењене уметности. 
За успешну сарадњу, ак тив нос ти, учешће у свим манифеста-
цијама које је организовао Музеј примењене уметности, Ми-
лорад Пешић је у име својих ђака организованих у ликовну 
секцију, награђен од Музеја примењене уметности пла ке том 
и ручним сатом.

Иако није било велике наде, ипак су се нанизали зна ко-
ви поред пута којим смо путовали у прошлост школе тра-
жећи одговор на питање ко је аутор најомиљенијег цртежа 
Старине Новака. Да ли смо га заи ста пронашли не можемо 
бити сасвим сигурни јер тео риј ски постоји могућност да 
су показатељи, који би открили нову истину, можда остали 
сакривени и недоступни. Ипак, све оно што је сада, након 
сто годи на школе доступно за разматрање, указује да је рука 
ака дем ског сликара, наставника ликовног наше школе, Ми-
лорада Пешића, сачинила најомиљенији цртеж Ста ри не Но-
вака, заштитни знак столетне школе. Часно је да се то зна.
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Историја библиотеке школе Старина Новак“ може се по-
делити на три периода. Први је почео оснивањем школе 
1922, када је школа почела рад у својој матичној згради у 

улици „Старина Новак“. Други период почиње избијањем Другог 
светског рата, када школа остаје без својих просторија све до 
1961. године, расељена на две одвојене локације. Трећи период 
почео је усељавањем у садашњи школски објекат у улици „Кнез 
Даниловој“.

ТРНОВИТ ПУТ ШКОЛСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

О раду школске библиотеке у првом периоду данас знамо из 
монографије коју је наша школа објавила 1972. године поводом 
педесет година постојања. У овој монографији се наводи да је 
у току Другог светског рата један део књига уништен али да је 
навећи део књига спасен тако што је пренет у једну просторију 
ондашњег обданишта у садашњој улици 27. Марта. Када је та 
просторија 1943. године морала да се употреби као учионица, 
учитељи су књиге пренели у своје станове и тако их чували до 
завршетка рата. 

После рата, библиотека је обновљена поклонима родитеља, 
ученика, а и куповином новцем из редовних буџетских сред-
става. Школа је од 1955. године прерасла од четворогодишње 
народне школе у осмољетку. То је период када је школа радила 
у двема одвојеним зградама због чега су постојале чак две ђачке 
библиотеке (са 1800 књига) и две наставничке библиотеке (са 
967 књига). 

Усељењем у нову зграду школе 1961. године, билиотека је обје-
дињена и добила је лепе просторије у новој школској згради. 
Али, није било услова за отварање читаонице јер се просторија 
библиотеке користила као учионица. Тада школа још увек није 
имала библиотекара па су дужност библиотекара обављали чла-
нови наставничког колектива и то преко учитеља и наставника 
српскохрватског језика. Тек од 1969. године школа добија библи-
отекара, најпре са пола радног времена, а годину дана касније и 
са пуним радним временом. Од тада, школска библиотека живи 
свој живот пуном снагом. Још увек су, у том тренутку, формално 
биле подељене наставничка и ђачка библиотека али је укупан 
број књига нарастао на 9042 књиге које су, у тадашњој валути, 
вределе 4.301.422 динара. Од ових књига чак 1898 књига су биле 
поклони добијени од најразличитијих дародаваца.

Осим књига, обе билиотеке су примале и велики број листова 
и часописа: „Педагошка стварност“, „Актуелности у васпитању 
и образовању“, „Настава и васпитање“, „Ревија школства“, „Пе-
дагогија“, „Наша школа“, „Комунист“, „Савремена пракса“, „На-
става историје“, „Настава физичког васпитања“. 

Од штампаног фундуса школске библиотеке пре Другог свет-
ског рата, преживели су само симболични трагови који више 
служе да пробуде машту и нагађања него што могу да буду од  
користи за озбиљна и опсежна истраживања. Један од тих тра-
гова некадашње писане речи, који је због важности похрањен на 
чување у Музеј школе, јесте „Писанка“ из 1939. године ученице 
Вере Петровић која је те године била одељење III4. Ипак, и ова 
штампана ствар је преживела јер је чувана у поседу Вере Пет-
ровић која ју је, у своје старе дане чувши да је основан Музеј 
школе, поклонила школи.

Период живота школе, започет усељењем у нову зграду, пред-
ставља време раста и богаћења школске библиотеке. Пристизали 
су наслови са свих страна из најразличитијих области и полице 
су постајале тесне. Књиге су престајале да буду реткост и дра-
гоценост јер су постале доступне свакоме ко је имао жељу да до 
њих дође. Стање у свету књига је добило такав ток да су школ-
ске библиотеке нашег времена постале обавезне да се реше са 
својих полица свих књига старијих од десет година! Због оваквог 
библиотечког правила, због кога би се некадашњи наставници 
и школски библиотекари запрепастили, а која су равнодушно 
прихваћена у савременом потрошачком друштву, право је чудо, 
узгред је и прекршај, пронаћи неку стару књигу у библиотеци 
школе. Неке од њих, за сваки случај, јер се са бирократијом ни-
када не зна, смештене су у Музеју школе као вредни експонати и 
материјални артефакти који сведоче неке давне дане из историје 
школе „Старина Новак“ када је књига била најбољи човеков друг.

представља неку врсту арабеске, апстрактне композиције са пре-
фињеним преливима који се у оку посматрача нежно увијају и 
преплићу. Нанизане бакарне плоче савршено се стапају у целину 
као да су изворно замишљене да буду постављене на бетонској 
греди која дели плафон хола на приближно два једнака дела.

У школској трпезарији се налази целина од две бакарне плоче. 
Смештене су на самом врху зида при плафону, изнад пулта са 
стакленим витринама. Нису спојене већ је између њих  уметнут 
зидни часовник који, због свог квадратног облика, представља 
део композиције заједно са бакарним плочама лево и десно 
од њега. Трпезарија је изабрана за смештање бакарног рељефа 
јер се на њему налазе мотиви намирницама које деца треба да 
једу како би била здрава и здраво порасла. На бакарној плочи 
се види поврће, купус, кромпир, лук. Воћни плодови, грожђе, 
јабуке, крушке. Производи пекарских умећа, хлеб, ђеврек, ки-
фле. Ни слаткиши нису изостали, сладолед на кугле у корнету, 
сок са цевчицом у коме куцкају коцкице леда, а приказана је и 
једна украшена торта на лепом сталку са једном ногом. Читав 
овај сласни низ гурманског блага прошаран је лицима дечака 
и девојчица у крупном плану преко којих се прелива милину 
због сласти од укусних залогаја. Али, посебно важан детаљ који 
открива идентитет аутора овог призора ђачке гозбе, налази се 
на крају последње бакарне плоче. Као и свако уметничко дело, 
и овај бакарни рељеф је потписао аутор лично. Крупним ћи-
риличним словима упадљиво стоји „ЈАСНА“, Ауторка се, ипак, 
потрудила да свим потоњим посматрачима њеног дела помогне 
у откривању ко је она тачно. Као да је накнадно уденуто, испод 
ћириличног потписа ауторке стоји латинични додатак:

VIII3, 1978/79.
МИЛАДИНОВИЋ ЈАСНА
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ШКОЛЕ ИМА И КАД 
ДРЖАВЕ НЕМА

У време када се ови редови пишу, већ другу годи-
ну влада пандемија корона вируса. Заражених 
и мртвих од ове болести има изузетно велики 

број због чега постоји оправдани страх и забрину-
тост. Када се ова трагедија упореди са мукама на-
ших предака који су пешке прешли Албанију, да ли 
сажаљевамо себе или се дивимо њима? Нажалост, 
истина је да нас има разних и да баш због те поделе 
наше данашње муке због епидемије корона вируса 
изгледају страшније од страдања наших предака који 
су васкрсли на грчком острву Крфу 1916. године.

Шта данашњи српски наставник може осетити када 
му се, игром случаја, у руке нађе књижица штампа-
на 1918. године на Крфу, на чијим маленим исфле-
каним корицама лепим ћириличним словима стоји 
наслов: „МАЛИ ПРОСВЕТНИ ЗБОРНИК“? 

Ова књижица је тако малог формата да може стати 
у новчаник, али отвара простор за мисли које враћају 
у време и простор којима се нисмо надали. Када се 
узме у руке, најпре изазове утисак симпатије какав 
буди стара играчка из детињства, али када се раза-
знају редови на дну њене предње корице, као да по-
чиње стара неочекивана прича:

„КРФ, 1918.“

Тек тада севне мисао да је ова мученица рођена 
ван отаџбине и да је, певајући „Тамо далеко“, била 
сведок најтрагичније и највеличанственије борбе за 
опстанак од када Срби пишу своју историју. Већ овај 
брзински закључак довољан је да пробуди жељу да 
се отворе њене танке изанђале корице, усахле попут 
коже старице.

„Мали просветни зборник“ је издање „Министар-
ства Просвете и Црквених Послова“ Краљевине Ср-
бије и представља једно од последњих публикација 
независне и слободне Србије какве неће бити сле-
дећих скоро сто година иако Срби нису поражени 

ни у једном рату тог периода. Књижица је штампана 
у „Државној Штампарији Краљевине Србије“ која 
се, разуме се, налазила на Крфу. На маленој 197. 
страни налази се „ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ“ у коме су 
набројана три просветна Закона Краљевине Србије, 
шест „Правила“ и „Привремени наставни планови и 
одредбе о школском раду“ .

„Закон о народним школама“ који је у маленом 
зборнику одштампан у целини, донесен је још 19. 
априла 1904. године. Веома је поучно истаћи шта 
се све овим законом убраја у школе. Народне школе 
се деле на дечија забавишта, основне школе и под
ружне школе. Ако у овом закону пођемо од дефини-
ције задатка народних школа да васпитавају децу у 
народном духу и да их спремају за грађански живот, 
а нарочито да шире просвету и српску писменост у 
народу – остајемо изненађени да су све „реформе 
образовања“ од 1904. до данас, само квариле ову 
српску дефиницију задатка школе замајавајући де-
сетине генерација експериментисањима која су само 
отварала питања не доносећи решења и напредак. 
Занимљиво је да закон изричито истиче васпитање 
деце, а да се у дефиницији народне школе образо-
вање уопште ни не помиње, што је сасвим обрнуто 
данашњем схватању. Такође, овај закон подразумева 
да су дечија забавишта, заправо, народне школе, а 
не места где се деца причувавају док се родитељи не 
врате са посла. Да је ондашње схватање важности де
чијих забавишта можда веће и од данашњег, указује 
одредба да у местима где нема забавишта отвара се 
уз основну школу приправни разред, који обавезно деца 
походе пре ступања у први разред основне школе. О 
подружним школама износи се став да се план образо
вања у њима удешава према месним потребама што је 
изненађујуће напреднија подршка стручној слободи 
школе од данашње, и превентива против централиза-
ције образовног система каква данас постоји. Закон 
регулише начин подизања, одржавања и опремања

Општа је кукњава како ћемо радити у школи у време епидемије! Каква би 
кукњава била да немамо, не само школске зграде, наставна средства, библиоте-
ке, уџбенике – него да смо као наши славни преци избегли на Крф и тамо морали 

да организујемо рад школа? Да ли смо се размазили и постали конформисти, 
брзо заборавили шта све може да нас снађе и колико треба да трпимо, постали 
неспособни да одолимо иоле већим просветним искушењима, или смо се суочили 
са истином да централизација рада школа и стандардизација рада наставника 
уместо слободе креативности, представљају темпирану бомбу која мирује само 
у редовним условима, а изненађује детонацијом када се имало промене услови?
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школа тако што уводи посебну институцију школску 
општину поред политичке општине. Данас, у мо-
дерно време, сасвим је изумрла школска општина, 
односно, потпуно је претопљена у политичку општи-
ну. Школска општина је имала задатак да обавља све 
што данас највише мучи школу: одржава школске 
зграде; набавља школски намештај; обезбеђује огрев 
за грејање; рукује школском касом и школским фон-
довима; стара се да деца похађају школу; помаже 
наставнике у свим школским пословима; издржа-
ва дечија забавишта, итд. Данас би школе биле ос-
лобођене највећег дела бирократско-правних опте-
рећења, који са просветом и немају везе, да силне 
реформе нису укинуле школску општину. Упркос ове 
околности која ефикасно штити школу (уместо да-
нашње регулативе која је довела до десетина блоки-
раних рачуна школа у Србији), Краљевина Србија је 
обезбедила и имовинску независност школе тако што 
поред земљишта и зграда школа може имати и друго 
имање, које јој уступи политичка општина, или за
вештају поједини добротвори или га школска општи
на нарочито купи за издржавање школе. Приходи од 
овог школског имања утичу у школску благајну. Данас, 
школа иако је правно лице регистровано у АПР-у, 
третира се као имовина, или локалне самоуправе, 
или Републике, па се сви приходи школе сматрају 
својином локалне самоуправе или Републике.

Закон регулише обавезе и права ђака али на начин 
који подразумева одговорност родитеља. Предвиђе-
но је да учитељ цени изостанке ђака, а неоправдане 
изостанке доставља месном школском одбору који 
кажњава родитеље због неоправданих изостанака, и 
то за прва три дана опоменом, а после по 0,20 ди
нара за сваки дан изостанка у корист школске касе. 
Данашњи законодавац предвидео је да школа због 
неоправданих изостанака ђака, против родитеља 
може да поднесе тужбу надлежним суду, а евенту-
ална новчана казна слива се у буџет а не у школску 
касу. Краљевина Србија није остављала школу саму 
у спору са родитељима, као данашња Србија, јер је 
ангажовала месни школски одбор и прописала да се 
спор заврши у оквиру школске општине а не суда. 
Данашња школа принуђена је да се бави учешћем у 
судским парницама од чега су српске школе Краље-
вине Србије биле поштеђене. 

Закон регулише рад наставника. Занимљива је од-
редба да је наставницима забрањено свако друго за
нимање које се не слаже са учитељском службом, као 
и да наставник увођењем у службу полаже заклетву. 
Предвиђа се да владање учитеља и њихов рад оцењују 
надзорници оценом: одличан, повољан и неповољан, а 
година, у којој је наставник добио оцену рада непо
вољан, неће се рачунати за периодску повишицу пла
те. Данас, увођењем синдиката просвете потпуно 
је дезавуисан механизам награђивања наставника 
према квалитету његовог рада.

Школски надзорници постављају се Краљевим 
указом и, за разлику од данашње просветне инспек-
ције која се бави само надзором примене закона а 
не квалитетом наставе, имају дужност да два пута 
годишње походе и добро проуче сваку основну школу; 
да поуче наставнике у правилном школском раду и 
старају се о њиховом усавршавању; да се брину о от
варању нових разреда и нових школа; да оцењују рад 
и владање наставника, и да ислеђују њихове кривице. 
Данас, модерна Србија лишена је школског надзор-
ника какав је дефинисан законом из 1904. године, 
и за њега нема замену која би непосредно радила у 
школи и била школи на располагању ради редовног 
побољшања квалитета наставе. 

Примена овог и других закона који су штампани у 
„Малом просветном зборнику“ није могла да се изве-
де у дословном смислу док је држава била на Крфу. 
Зато је Краљевина Србија донела 15. октобра 1917. у 
Крфу (ПБр.6796) „ПРИВРЕМЕНЕ НАСТАВНЕ ПЛА-
НОВЕ И ОДРЕДБЕ О НАСТАВНОМ РАДУ“. У овом 
указу се прописује да ће за ученике чије је школовање 
ратом ометено трајати прве четири школске године 
по једно школско полугодиште, а од почетка школске 
1919/20. године, сваки разред учиће се пуну школску 
годину. Детаљно су прецизирани начини поступања 
у свим разредима чије је школовање прекинуто или 
ометено због рата. Прописују се скраћени наставни 
програми задржавајући се само на ономе што је у из
весном предмету од битне вредности. По себи се разу
ме, да уз то морају и наставници и ученици уложити 
у овим тешким приликама што је могуће више труда 
и напора – истиче просветарски глас пре више од сто 
година у „Малом просветном зборнику“.

В.В.
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