
 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе: ОШ “Бата Булић” Биљана Животић, наставница 

разредне наставе и Јулијана 

Дамњановић, професорка српског 

језика 

Место, општина: Петровац на Млави, 

Петровац на Млави 

 

Школска управа: Пожаревац  

Опис примера добре праксе ИО 

Од цртежа до текста 

 

Кључне речи: основна школа, оштећење слуха, српски језик 

Опис образовне ситуације ученика и окружења: 

 

Ученик је уписан у први разред као ученик са оштећењем слуха. Због закаснеле 

уградње  кохералног импланта највећи број појмова није формиран у 

предшколском периоду   и било је неопходно  пружити му подршку у 

разумевању појмова и усвајању садржаја. Од самог почетка првог разреда  радо 

је учествовао у свим активностима, увек са благим  осмехом на лицу, укључен у 

све активности и прихваћен од стране вршњака. Самостално је испуњавао 

свакодневне школске обавезе пратећи и опонашајући другове око себе. Вешто 

је читао са усана учитељице и других ученика. Радо је и лепо цртао, а 

најуспешнији је био у области математике. 

Учитељица је била веома мотивисана да ученику пружи сву потребну подршку. 

Најпре је направљена добра сарадња са родитељима који су дали почетна 

упутства и сугестије о начинима учења, а учитељица је консултовала и 

стручњаке ван школе. У школи, учитељици су помоћ пружили и стручни 

сарадници, а највише остали ученици у одељењу који су развили свој начин 

комуницирања са дечаком.  

 До краја четвртог разреда ученик је оспособљен за самостално учење и 

разумевање постављених захтева.  

Прелазак на предметну наставу за ученика није  био стресан јер је пажљиво 

одабрана наставница која ће бити одељењски старешина, а која је била 



 

 

упозната са начином рада 

стратегија прилагођавања. Ученик

петом разреду, уз подршку 

наставили да му помажу 

наставницима у складу са 

петом разреду учествовао 

математике, а посебно мотивисан

музичке културе уз прилагођавања

Опис добре праксе  

  

На почетку првог разреда читаво

дечаком. док је учитељица прилагодјавала

и користила његову вештину

је асистивна технологија (ГО

наставу и да истовремено слуша

а које су снимали заједно ученици

у настави српског језика и музичке

(слику је пратила именица или

(нпр. препознавао је именице

радњу на сличицама уз пантомиму

изговор целих реченица и сл

 Препознавање именица у                           

које                     

       кратким реченицама                            

направити целину 

                                                                  

 
 

Проналажење одговарајуће радње

 учитељице и  наставила са применом

Ученик је укључен у нови одељењски колектив

 другова и другарица  из четвртог разреда

 у разумевању задатака и споразумевању

 начинима комуникације које су сами развили

 је у свим активностима, успешан је у

мотивисан  за учешће на часовима српског

прилагођавања приступа и начнина задавања задатака

читаво одељење се оспособило да комуницира

прилагодјавала методе, средства и материјале

вештину читања са усана за задавање задатака. Набављена

ГО- талк),  помоћу које је ученик могао 

слуша и понавља  кључне речи из наставних

ученици и учитељица. Највише прилагођавања

музичке културе. Припреман је  сликовни  материјал

или глагол) и ученик је добијао различите

именице у кратким реченицама, проналазио одговарајућу

пантомиму других ученика, помоћу слика увежбавао

сл.)  

                        Вежба описивања кроз задате сличице

                            треба  распоредити у простору и

                                                                   

  

радње на сличицама уз пантомиму других 

применом сличних 

колектив у 

разреда. Они су 

споразумевању са 

развили. У 

у настави 

српског језика и 

задатака. 

комуницира са 

материјале за рад 

Набављена 

 да прати 

наставних садржаја, 

прилагођавања било је 

материјал 

различите задатке 

одговарајућу 

увежбавао 

сличице 

и 

 ученика     



 

 

Изговор целих реченица 

 

 

Напредак ученика био је евидентан

наставу са осталим ученицима

постепено повећавани, а ученик

вршњака када му је била потребна

изналазили су различите креатвине

(илустровање песме, приче, бајке

Са цртежа се постепено прелазило

четвртом разреду  ученик А

остали ученици, али уз детаљну

делови задатака и помоћ наставника

 

Трећи писмени задатак у  четвртом

Спајање слагалице. Учитељица

уколико је тврдња коју чује тачна

 

Задаци за исправку писменог

начин -  посматрање илустрације

 

 

      (Девојчица пере зубе

  

евидентан  и уз мала одступања у садржајима

ученицима.  Захтеви за ученика су до краја четвртог

ученик је слободно тражио помоћ учитељице

потребна. Учитељица, али и ученици у 

креатвине начине да му помогну у усвајању

бајке). 

прелазило на реченице  и  краћи текст. У 

А.П. радио је писмене задатке на исту тему

детаљну припрему материјала. Добро осмишљени

наставника  омогућавали су напредовање А.П

четвртом разреду:Тема: Опис догађаја  

Учитељица чита реченице у вези са сликом  а ученик

тачна. 

писменог задатка такође су били осмишљени на сличан

илустрације и одговори на постављена питања. 

зубе) 

садржајима пратио је 

четвртог разреда 

учитељице или 

 одељењу, 

усвајању садржаја 

 трећем и 

тему као и 

осмишљени 

П. у учењу. 

ученик чекира  

сличан 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прелазак на предметну наставу

учитељице и наставнице 

учитељице и упознавањем са

првом циклусу.  

Највише измена у петом разреду

у садржајима.  Настава  

активностима, глумом, памтомимом

коришћењем музике, покретима

квалитетнија и занимљивија

А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмени задаци у петом разреду

текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставу припреман је плански. Сарадња

 српског језика започета је посетама 

са стратегијама прилагођавања које су коришћене

разреду било је у материјалима и средствима 

  српског језика обогаћена је: честим 

памтомимом, пројектовањем слика, анимацијом

покретима... Исходи таквог начина рада  

занимљивија настава  за сву децу, поред напредовања

разреду постајали су сложенији  увођењем све

Сарадња између 

 часовима 

коришћене у 

 а најмање 

 игровним 

анимацијом, 

  били су 

напредовања ученика 

све више 



 

 

 

На почетку школске 2017/18.

без слика. Сви ученици су имали

ученика А.П.  тражило се да

затим  је требало да одговори

одређених информација из 

неке задатке није разумео и 

поново коришћене слике, како

обесхрабрило ученика или наставницу

успешнији.  

  

2017/18. године ученик је први пут радио писмени

имали тему у вези са приповетком ''Аска и

да  препише одређени одломак ове приповетке

одговори на питања  која је самостално читао.  За издвајање

 одломка му је била потребна помоћ наставника

 није урадио.  Зато су у исправци  писменог

како би  ученик увидео грешке. Ово искуство

наставницу и на следећим писменим задацима

писмени задатак 

и вук''. Од 

приповетке, а 

издвајање 

наставника а 

писменог задатка 

искуство није 

задацима био је 



 

 

 

У проналажењу најефикаснијих

прилагођавања у предметној

искустава наставнице српског

Ученик је и даље мотивисан за

укључен је у све активности одељења

присна пријатељства са неколико

 

Професионална добит  

              Добит за ученике: 

- Поред ученика А.П. који

је значајно за остале ученике

подршке А.П. усвојили

међусобно уважавање

и вештине комуницирања

је допринело и стварању

напредовање свих ученика

Добит за наставнице: 

- Наша међусобна сарадња

учеником А.П. проширила

учења за све ученике; 

- Отвореније смо за учење

- Спремније реагујемо на

- Подстакле смо развој

истрајности, а све то  је

задовољству и већем самопоуздању

 

 

најефикаснијих стилова учења А.П. и ефикасних метода

предметној настави, настављена је сарадња и размена

српског  језика и учитељице. 

за савладавање изазова у настави српског  

одељења за време часова и ван њих, развио

неколико дечака у одељењу.  

који је напредовао у учењу и комуникацији

ученике у одељењу то што су уз дружење и

усвојили вредности као што су - емпатија, толеранција

уважавање, поштовање различитости. Развили су способности

комуницирања, сарадње и пружања подршке у учењу

стварању заиста позитивне климе за 

ученика  у одељењу.  

 

сарадња и размена професионалних искустава

проширила се и на размену идеја у реализацији 

 

учење и промене постојећих начина рада; 

на различите изазове у настави; 

развој сопствене креативности, домишљатости

је допринело нашем осећању испуњености

самопоуздању у раду. 

метода 

размена 

  језика, 

развио је 

комуникацији, посебно 

и пружање 

толеранција, 

способности 

учењу, а све то 

 развој и 

искустава у раду са 

 наставе и 

домишљатости, 

испуњености, личном 


