
 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе: ОШ „Митрополит 

Михаило“ 

Валентина Бошковић, учитељица 

Место, општина: Сокобања  

Школска управа: Зајечар  

Опис примера добре праксе ИО 

У улози глумацa  

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће 

Опис образовне ситуације ученика и окружења 

 

Рад у комбинованом одељењу има низ предности и недостатака.  

Мали број ученика је свакако недостатак када су у питању идеје, иницијативе, 

динамика, рад у групи. 

Када  у  комбинацији 1. и 4. разреда имате свега шест ученика (3+3) и ученицу  

која ради по ИОП-у 1,  када се школа налази у  сеоској средини, веома је важно 

имати реална очекивања од својих ученика, посебно при обради тежих 

наставних јединица. Посебно је изазовно како прилагодити рад таквим 

околностима и не изаћи са часа незадовољан оним што сте постигли. 

  

Опис добре праксе  

 

Народна песма  „Јетрвица адамско колено“, која се обрађује у 4. разреду,  била  је 

прави изазов.   

Један запланирани час је недовољан  за  емотивно снажну песму, где сваки 

изговорени стих има своју тежину и тера сузе на очи.  

Размишљала сам на који начин је  приближити ученицима, а посебно ученици  

која ради по ИОП-у из српског језика. 

У том периоду је Креативна чаролија расписала конкурс за кратки дечји филм 

под називом „Срце се нема да се има, срце се има да се даје свима“. Ова народна 

песма  се једноставно „наметнула“ ликом Ковиљке који је одговарао теми 

филма. 

Ученици су са радошћу прихватили предлог да снимимо филм и рад  је 

настављен и ван учионице.  

Заједнички смо израдиили сценографију имајући у виду да филм може да траје 

највише 4 минута. 

Предлог је био да се кроз већи део филма чује глас наратора. За текст смо узели  

најбоље, најефектније и најемотивније делове са часа анализе, који су писали 

ученици. Одабрали смо и неколико стихова из народне песме који  ће се  

изражајно казивати у филму.   



 

 

Упоредо са тим, следио је договор око избора места за снимање. Наше школске 

комшије су нам радо изашле у сусрет и понудиле простор у свом дворишту, који  

се амбијентално одлично уклапао. 

Било је јако важно осмислити сваку сцену покретом или радњом. Садржаји 

изборног предмета народне традиције су нам олакшали рад и дали идеје у 

одабиру  гардеробе, старих предмета, старих игара, кућних послова....  

Искористили смо наш „Мали кутак народне традиције“ који већ годинама 

негујемо и допуњујемо предметима из прошлости.  

 Треба поменути и родитеље који су се радо одазвали и изашли нам у сусрет при 

набавци народне ношње. 

Залагањем свих нас, филм је добио на аутентичности. 

Поделили смо улоге, укључујући и ученике 1. разреда. Нашој ученици 4. разреда, 

која ради по ИОП-у , припала је улога главног лика Ковиљке. Имала сам у виду 

њене скромније могућности памћења, али сам веровала да ће моћи са мање 

речи, уз гест, покрет, мимику оживети овај лик. У томе се нисам преварила. Три 

године рада са њом представљале су велико искуство и пружиле ми прилику да 

је добро упознам. Знала сам да је веома послушна, дружељубива и да има јаку 

жељу да учествује са својим друговима. То се нарочито истицало при 

реализовању различитих приредби и манифестација у школи. Она је својим 

радом то увек оправдавала. 

Била је и сада веома срећна због улоге која јој је припала. Одговорно и савесно је 

прихватила свој задатак. Посматрала сам је како са осмехом полази на снимање, 

како се радује при припремању и одабиру гардеробе, како се осећа важно у 

улози глумице.  

Снимање је трајало неколико дана. Били су то дани испуњени смехом због 

изречених грешака, нервозом услед понављања сцена, незаборавним дружењем 

које се и сада препричава.  

Свако од ученика је дао свој допринос имајући у виду да су све улоге једнако 

важне и да свака има своје место и значај.  

 

Професионална добит  

 

Снимањем филма упустили смо се у нешто ново и за нас до тада 

непримењивано. Оживели смо лик на другчији начин, и нагласили његове 

моралне вредности. Допунили смо стихове уздахом, болом, сузом, радњом. Било 

је то ново и драгоцено искуство у раду. 

И за крај! 

Након два месеца је стигао позив за одлазак у Бању Врујци. Као финалисти 

освојили смо друго место! 

Линк где можете да погледате филм:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgIHGYSJzrc 

  

 


