
 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

Назив школе: ОШ „Бора Лазић“  Јасмина Илијевић, професорка 

разредне наставе 

 

Место, општина: Влашка, Младеновац  

Школска управа: Београд  

Опис примера добре праксе ИО 

Пример добре праксе – рад са ученицом од 1-4 разреда која се образује по 

ИОП-у 

 

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће 

Опис образовне ситауције ученика и окружења 

 

Ученица је дошла у 1. разред са малим предзнањем. Није знала слова, није знала 

бројеве. Графомоторика је била лоша. Била је тиха и повучена. Потиче из 

социјално угрожене породице, која има још два детата. Она је средња. Има још 

старију сестру и млађег брата, којег такође учим. Сада је други разред. Сада су 

добили још једну сестру која има годину дана.  

Похађала је основну школу „Бора Лазић“ издвојено одељење у Сенаји. Учила је у 

комбинованом одељењу (1. и 3. разред). Учешћем на конкурсу сам успела пре 

две године  да освојим интерактивну таблу од Теленор фондације, који смо 

почели да користимо тако што сам купила полован пројектор и доносила мој 

лаптоп. Такође смо добили и COPRIX интерактивни буквар и математику који 

смо користили у настави. У школи нема грејања .  

 

Опис добре праксе  

 

Девојчица у првом разреду није ишла на интерресорну комисију, јер је била у 

процесу прилагођавања. Радила сам са њом индивидуално. Највише смо 

вежбале цртање, шарање, почетно писање. Приче по сликама, да илуструје, да 

пише штампана слова ћирилице и да пише бројеве до 10 и да их  именује. Из 

света око нас да зна основно о биљкама и животињама, дане у седмици, месеце. 

Доста сам са њом радила музичко и ликовно, јер сам то видела као могућност да 

напредује не само у тим предметима,  него и у другим. Волела је да црта и боји и 

волела је да пева. Тако смо почели да учимо напамет краће песме. До краја првог 

разреда савладала је да пише штамапана слова ћирилице и да пише бројеве до 

10, да броји до 20.  

2. разред. Иде на интерресорну комисију и укључује се и логопед у рад, како би 

савладала читање и писање. После интересорне комисије, договарам се са 

школским психологом да пишем план за њу за свако полугодиште и месечне 



 

 

планове из српског језика и математике, који су прилагођени за њу.  

У другом разреду је научила да пише писана слова ћирилице и да преписује 

краће текстове, штампаним и писаним словима. Научила је да чита сричући. 

Боље је илустровала песме и приче. Проширила је фонд речи. Из математике је 

научила да сабира и одузима до 10 и да броји до 50. Из света око нас је научила 

о домаћим и дивљим животињама. Знала је дане у седмици и месеце у години. 

Како је напредовала у раду добијала је самопоуздање. Друга деца су је бодрила 

да научи нешто ново. Нису је одбацивали, јер је јако пријатна, тиха и мирна 

девојчица. Доста сам са њом радила индивидуално, али је радила и у групи, нпр. 

ликовно, свет око нас, музичко. 

3.разред. У трећем разреду је усавршила технику читања и писања ћирилицом и 

делимично је усвојила праовписна правила. Обогатила је фонд речи. Није више 

било потребе за логопедом. Из математике је научила сабирање и одузимање до 

100, писмено, без преласка преко десетице. Научила је и основно о троуглу, 

квадрату и правоугаонику. Из природе и друштва се доста уклопила пошто је 

научила да чита,тако да је успевала да савлада основни ниво образовних 

стандарда за тај предмет. Воли да пева, учи све дуже песмице напамет. Воли да 

црта и боји, користи и колаж, пластелин, водене боје. 

4. разред. У четвртом разреду  је научила заједно са 2. разредом (пошто радим у 

комбинованом одељењу) да пише штампана и писана слова латинице и да чита 

латиницу. Из математике је научила да писмено сабира и одузима до 1000 без 

преласка преко десетице и да множи до 100. Мало јој је теже ишло дељење. Из 

природе и друштва је савладала основни ниво образовних стандарда. 

Обогатила је речник .  

До краја 4. разреда социјализовала се. Учествовала је и у групном раду. Почела 

је више да комуницира са вршњацима и они су били срећни што је она 

напредовала. Њој је то био подстрек за даљи рад. Мислим да је уз велики труд и 

рад њен, њених родитеља и нас као тима (учитељ, психолог, логопед) ученица 

стекла основу за даље школовање.  

Од метода сам користила: дијалошку, демонстративну, илустративну, текст 

методу, писаних радова, практичних радова, игровних активности, логичку 

методу. 

Од облика рада сам користила индивидуални и групни рад и рад у пару. 

Од наставних средстава: уџбенике, наставне листове, наставне листиће, боје, 

фломастере, рачунаљку, презентације, рачунар, словарицу, пластелин, 

интерактивну таблу, COPRIX  интерактивни буквар и математику, колаж, 

мозгалице, укрштенице, ребусе. 

 
 



 

 

 

Професионална добит  

 

Највећа добит је та што се девојчица социјализовала и што је прихваћена од 

средине у којој одраста. Она је стекла основни ниво знања за даље школовање 

које ће наставити у другој школи, пошто у Сенаји има само до 4. разреда. То ће 

бити нова средина за њу, али верујем да ће се прилагодити, пошто је она 

изузетно добра, лепо вапситана, пажљива  и дисциплинована девојчица.  

Ја сам први пут радила инкулзију и за мене је то био велики изазов. Схватила 

сам да су то добра, нежна деца којој живот није био много наклоњен и да је на 

мени да им учиним одрастање лепшим. Учила сам их пре свага да буду добри 

љиди и да цене праве вредности и они су ми то вратили. Њен осмех и радостан 

поглед када ме види мени су највећа награда.  

 

 


