СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

РЕЧ ДИРЕКТОРА
Директор Основне школе „Стефан Дечански” Зоран
Станковић издвојио је време за нашу новинарску екипу,
како бисмо поводом Дана школе са њим направили
интервју за школски часопис Наша реч. Почетком новембра
љубазно нас је дочекао у својој канцеларији и,одговарајући
на наша питања, приближио нам своје погледе на рад и
живот. Позабавили смо се школским актуелностима, али
сазнали смо и неке занимљивости. Директор нам је поверио
да је oдувек био везан за нашу школу, јер је управо на овом
месту започео своје основно образовање, а потом се у њу
вратио као наставник и сада као директор. Погледајте шта
је све директор Зоран Станковић поделио са нашом
новинарском екипом...

Наша реч: Хвала Вам што сте издвојили време за овај разговор. Започели
бисмо питањем које је тренутно најактуелније. Приближава се Дан школе.
Можете ли укратко да нам кажете на који начин ће он бити обележен.
Дан школе обележићемо свечано, као и сваке године, али ће датум прославе
ове године бити 24. новембар. Припреме су увелико у току. Најважнији део
прославе биће школска приредба коју припремају учитељице и наставници наше
школе и у којој ће, наравно,најбитнију улогу имати ученици.
Наша реч: У септембру је у нашој школе дошло до велике промене – сада се
она зове ОШ „Стефан Дечански”. Шта је довело до ове одлуке?
Одлука о промени назива школе није донета олако, већ је то учињено на
иницијативу чланова Ђачког парламента. Наиме, у школи је спроведена анкета на
основу које је утврђено да ученици наше школе не знају ко је био Владимир Назор,
па је Ђачки парламент на основу таквих резултата предложио промену назива
школе. Испоштована је комплетна процедура како би нови назив школе био
озваничен: најпре је гласало Наставничко веће, потом Савет родитеља и на крају
Школски одбор. Од понуђена три назива (Стари Железник, Стефан Дечански, Кнез
Михаило Обреновић) већином гласова одлучено је да ће назив наше школе
убудуће бити ОШ „Стефан Дечански”. Потом је општини Чукарица, као оснивачу
школе, дат на увид извештај о резултатима гласања, на основу чега је општина
одобрила промену назива школе, а потом је таква одлука потврђена и у
Министарству просвете. На крају смо за нови назив школе тражили и добили
благослов од старешине Црке Свети Стефан Дечански у Железнику Драгана
Анђелића, старешине манастира Високи Дечани на Косову и Метохији Саве Јањића
и Његове светости српског патријарха Иринеја.
Наша реч: Можете ли да нам кажете зашто сте се одлучили за захтеван и
одговоран посао просветног радника.
За ову професију одлучио сам се пре свега због љубави према деци, и сигуран
сам да је исти случај са 99 посто људи који одаберу посао у просвети.
Наша реч: Шта у послу директора видите као највеће изазове и на који начин
се са њима суочавате?
Сматрам да је у послу директора највећи изазов настојање да се обезбеди
довољно материјалних средстава како би се унапредила настава и подигао њен
квалитет. Безбедност деце је увек на првом месту, али упркос поновљеним
покушајима нисмо успели да исфинансирамо школско обезбеђење. Чињеница је да
новац за обезбеђење није уплаћен, али од тога још увек нисмо одустали и
настојимо да решимо проблем. Уколико се материјална ситуација у школи
побољша, на чему непрестано радимо, бићемо у могућности да набавимо

савремена наставна средства и обновимо постојећа. Притом мислим на набавку
видео-бима, паметних табли, опреме за наставу физичке културе итд.
Наша реч: Можете ли издвојити своје највеће професионалне успехе?
Као своје највеће успехе видим сусрете са садашњим и бившим ученицима,
који ми се јаве на улици. Неки од њих су већ одрасли, породични људи, али док
разговарамо понекад поцрвене као да су још увек ученици.
Наша реч: На који начин видите ученике наше школе и имате ли, за крај овог
интервјуа, неку поруку за њих?
Ученике наше школе видим као будуће корисне чланове нашег друштва:
добре раднике, родитеље, људе... Надам се да ће остати у нашој земљи и да ће
допринети да она постане боље место за живот.Можда ће се једног дана неко од
њих наћи баш на позицији директора ове школе, што би ми пружило велико
задовољство.

Интервју припремиле:
Сања Тодоровић 8/4
Анђела Шукало 8/2

ОШ „Стефан Дечански“
из нашег угла...
(фото-репортажа)

Фото-репортажу припремили:
Марија Ђурђевић 8/4
Зоран Дудуковић 8/4

Из наших свезака...

Нови назив наше школе
Дуго времена је наша школа носила назив по Владимиру Назору – он
је био хрватски и југословенски песник. Међутим, од ове школске године
она носи назив по Стефану Дечанском.
Стефан Урош Трећи Немањић, нама познатији као Стефан Дечански,
био је краљ Србије из породице Немањић, син краља Милутина и отац
Душана Силног. Он је Србију наставио да шири на рачун Византије и од
ње је створио најмоћнију силу на Балканском полуострву. Године 1330.
Српска православна црква га је прогласила за светог краља, а његова
задужбина је манастир Високи Дечани. Рођен је око 1276. године, а
упокојио се 11. новембра 1331. године. Појединим ученицима се нови
назив школе не допада, али сам сигурна да ће им се допасти када се
буду мало упазнали са његовом биографијом. Такође, наша црква у
Железнику носи исти назив (Стефан Дечански) и мислим да је тај чин
давања имена школама по нашим светињама веома леп и примерен.
Овај назив школе нам даје и много самопоуздања и одговорности, јер је
ипак Стефан Дечански био и остао угледна и цењена личност. Српска
православна црква, заједно са православним хришћанима, слави његов
празник 24. новембра по новом календару.
Наша школа треба бити поносна и презадовољна, јер носи назив по
по мудром и добронамерном краљу Србије чија дела никада неће бити
заборављена.
Видосава Маринковић 8/4

Стефан Дечански
Историја је нешто што се десило у прошлости, што не може да се промени,
али може да нам помогне да схватимо садашњост и предвидимо будућност.
Историју су обележили ратови, болести, сеобе народа, револуције... Неки људи
су обележили историју због својих недела, а неки су својим делима заслужили
да их славимо и поштујемо заувек.
Један од славних људи наше историје је и Стефан Дечански, чије име сада
носи наша школа. У историји Србије Стефан Дечански је био краљ и направио је
од Србије најмоћнију државу на Балкану. Осим тога, он је подигао своју
задужбину, манастир Високи Дечани, који је УНЕСКО прогласио за место светске
културне баштине 2004. године. Због својих добрих дела Стефан Дечански је
заслужио да остане упамћен. Најбољи начин да очувамо своју историју и
успомену на људе који су је прославили јесте да се болнице, школе,
универзитети и остале установе назову по њима.
Наша школа је дуго носила назив по истакнутом хрватском песнику
Владимиру Назору. Чини ми се да је време да се српски народ загледа мало
даље у своју прошлост и да се врати својим коренима, да освежи сећање на
своје великане што би нас ојачало. То је и један од разлога што је наша школа
преименована. Носећи име нашег великана Стефана Дечанског чини да се
осећамо родољубима који воле своју земљу и који су поносни што припадају
српском народу.
Можда ће људи још неко време звати нашу школу Назор када говоре о њој,
али сигурна сам да ће се временом навићи на нови назив, који, поред школе,
носи и наша црква у Железнику. Жалосно би било да великан као што је Стефан
Дечански падне у заборав. На овај начин смо га поново оживели и поносимо се
што нам је он предак који је прославио српски народ.
Катарина Војиновић 8/2

Поруке љубави и хуманости
Када је у септембру дошло до промена назива наше школе, било ми је тешко да се
навикнем на ту новину, посебно зато што нисам много знао о Стефану Дечанском.
Одлучио сам да се мало боље информишем о српском краљу по којем је названа наша
школа и сазнао сам много нових ствари. Све информације до којих сам дошао говоре о
Стефану Дечанском као о успешном владару из лозе Немањића, али пре свега истичу његову
хуманост, доброту и љубав коју је око себе ширио. А да ли постоји важнија ствар на овом
свету од искрене и праве љубави?
Љубав је нешто што не можемо да додирнемо – некада нас чини срећним и
испуњеним,али исто тако нас може учинити тужним. Целог живота трагамо за нашом другом
половином, али на том путу нас чекају многе препреке, попут плача, туге, усамљености...
Једноставно, изгубите вољу за животом све док се не појави та права особа коју чекате.
Након свог тог бола, суза и туге, чека вас нешто најлепше што може да се деси на свету, када
пронађете своју праву љубав, оснујете породицу; просто схватите да је сва та бол кроз коју
сте прошли саставни део живота. И Стефан Дечански је у животу прошао кроз многа тешка
искушења, али пред њима није поклекнуо и није скренуо са пута праведности и истинске
љубави.
Нажалост, у данашње време љубав је потпуно друга прича. Више није битно шта и према
коме осећате, већ само у каквој сте материјалној ситуацији. Макар ви имали седамдесет,
осамдесет година, није битно – важно је да имате новац и сви ваши снови су остварени.
Стефан Дечански је потицао из моћне, краљевске породице,али нигде нисам прочитао да је
материјалне вредности стављао изнад оних које су људске. Напротив, новац је користио како
би ширио љубав и хуманост, па је тако био и задужбинар манастира Високи Дечани на
Косову и Метохији. Особе које у први план стављају материјално богатство никада неће бити
истински срећне, јер неће доживети тај лепи осећај када поред себе имају љубав свог
живота. Мислим да љубав не може да се купи, јер она нема своју цену, исказује се само
осећањима.
Чини ми се да нови назив наше школе може допринети да се присетимо правих
животних вредности које су чврсто повезане са именом Стефана Дечанског.
Зоран Дудуковић 8/4

Свети Краљ Стефан Дечански

Од пре неколико месеци

Високи Дечани дан-данас поносити поје

на улазу пише главном

због тебе и племенитости твоје,

да наша драга основна школа

стоје и године броје,

сада се зове по Стефану славном.

гледају претке и потомке моје.

Питају се ђаци баш свакога дана

Од оца ослепљен, од сина прогоњен,

ко је тај Стефан Дечански био.

десет година владао је моћно,

Он је личност битна, а и знана,

своју земљу ширио и величао,

кога је отац, а и син, прогонио.

радећи на томе даноноћно.

Рођен под окриљем српске славе

Зато нашу школу данас краси

од мајке Ане и оца Милутина,

великим словима исписано име једно;

као Немањића син, понос сваке главе,

гледам га ја, гледају га ђаци,

зато 24. новембар, дан је његовог имена.

јер знамо колико је то име вредно.

Слава ти, српски краљу,
јер си заточен толике године био,
а ипак те се и Византија плашила,
ипак си наследство оставио.

Ана Сићовић 7/2

