
 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ

Назив школе: ОШ ,,Др Ђорђе 

Место, општина: Ново Милошево

Бечеј 

Школска управа: Зрењанин 

Опис

Сликарски дан - срцем нацртан

Опис образовне ситуације ученика

 

Ученик који ме је инспирисао

ИОП-у 2 у посебној групи. Ове

породицом у тешком, неподстицајном

Неколико деце из ове породице

Усавршавање језика и комуникације

приоритет. 

 

Опис добре праксе  

 

Ову школску годину започела

наставнице ликовне културе

инспирација, те имамо змаја

дежурала показала сам своју

га да и он нешто нацрта и 

допао задатак и од тог дана

нашег кабинета. Сви су желели

радове и увек би се задржали

јењавао, приметиле су то и

организујем крајем године изложбу

Предлог сам изнела одељењу

сматрали су да треба припремити

Приметили су колико ученици

и делили су са мном ентузијазам

изведемо одломак из ,,Покондирене

рецитације песама које смо

бодовања, решили да приредимо

се окуша у једној од улога, тако

О овој идеји причала сам и са

ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА

 Јоановић” Јелена Голушин, наставница српског

језика и књижевности и Вера

Николић, дефектолог, ради као

учитељица у посебној групи 

Милошево, Нови  

 

Опис примера добре праксе ИО 

нацртан 

ученика и окружења 

инспирисао да напишем овај рад иде у трећи разред

Ове школске године је почео да чита и пише

неподстицајном окружењу за учење. Мајка је неписмена

породице измештено је у друге, хранитељске породице

комуникације као и социјалних вештина за

започела сам естетским уређењем учионице. 

културе осликали смо зидове. Бајке су  нам послужиле

змаја, вилу и чаробно дрво. Једном приликом

своју учионицу дечаку из посебне групе. Замолила

 додатно улепша учионицу на тај начин. 

дана ученици посебних група били су редовни

желели да нешто нацртају. Свакодневно су 

задржали који минут слушајући шта учимо. Њихов

и њихове учитељице, те сам дошла на

изложбу радова у својој учионици. 

одељењу у којем сам одељењски старешина. Допало

припремити неки програм приликом отварања

ученици посебних група воле да бораве у нашој 

ентузијазам у вези са отварањем изложбе. Одлучили

Покондирене тикве” Јована Стерије Поповића

смо током године учили. Осмислили смо

приредимо томболу. Позвали смо наставницу физичког

тако да је и она постала наш савезник. 

са учитељицама посебних одељења. Прихватиле

АУТОРКАМА 

српског 

Вера 

као 

 

разред. Ради по 

пише. Живи са 

неписмена. 

породице. 

за њега је 

. Уз помоћ 

послужиле као 

приликом док сам 

Замолила сам 

. Њему се 

редовни гости 

 доносили 

Њихов елан није 

на идеју да 

Допало им се и 

отварања. 

 учионици 

Одлучили смо да 

Поповића и 

смо начин 

физичког да 

Прихватиле су и 



 

 

од тада је изложба постала 

питао да ли може  и он да 

обрадовало, уживали смо у сваком

Остали ученици следили су његов

У априлу је у нашој школи 

штафете. Игор се уз наш подстицај

пут читао своју песму на 

охрабрило. Од тада је скоро

библиотекар главни организатор

Игоровим новим интересовањима

показивао нове књиге, углавном

другари су ми се често обраћали

похвале књигом коју су узели

време дежурства би ми помагали

протекло у знаку упознавања

и учитељицом. У кабинету 

доводила своје такмичаре

посматрали, слушали, понекад

Изложбу смо приредили 13. 

Директор школе је подржао 

прва три места. Сви учесници

Осим рецитовања и глуме, певали

културе да припреми неколило

посебна одељења и један разред

коме пишем је рецитовао и помагао

Уживали смо и сигурни смо

наше изожбе приказан је и изведен

фејсбук страници школе објављен

  

  

Професионална добит  

 

Сматрам да су највећу добит

ситуацију за напредак. Постао

песму, преписати текст што

одељењски старешина нашли

Припремали су радове, лепили

 најважнија тема. Дечак који је се ово покренуо

 напише песму и учествује на приредби

сваком реду његове прве песме коју је радо

његов пример. 

 гостовала Јасминка Петровић у оквиру 

подстицај пријавио заједно са своја два друга

 бини. Добио је велики аплауз што га 

скоро свакодневно боравио у библиотеци

организатор Песничке штафете, па смо га упознали

интересовањима. Библиотекар му је свакодневно предлагао

углавном сликовнице са кратким текстом

обраћали на ходнику, у учионици. Долазили

узели из библиотеке или да предају насликани

помагали и могу да кажем да ми је друго полугодиште

упознавања и дружења  са овим дечаком, његовим другарима

 једне од њих налази се велико огледало

такмичаре рецитаторе да вежбају, а њени ученици

понекад коментарисали.  

13. јуна 2018. године за време петог и шестог

 нашу акцију и у име школе обезбедио поклоне

учесници су нешто добили јер је организована и

певали смо јер сам замолила и наставницу

неколило песама са свим учесницима. Моје одељење

разред шестака пратио је ову радионицу. 

помагао у додели  награда. 

смо да ово није крај наше сарадње. Део програма

изведен неколико дана касније на Дану школе

објављен је извештај о нашем подухвату. 

 

добит имали ученици јер смо створили подстицајну

Постао је изазов нацртати што лепши цртеж, 

што уредније… Ученици седмог разреда којима

нашли су се у улози организатора и домаћина

лепили бројеве (како бисмо омогућили гласање

покренуо је 

приредби. То ме је 

радо читао. 

 Песничке 

друга и први 

 је заиста 

библиотеци јер је 

упознали са 

предлагао и 

текстом. Његови 

Долазили би да се 

насликани рад. За 

полугодиште 

другарима 

огледало. Ту сам 

ученици су 

шестог часа. 

поклоне за 

и томбола. 

наставницу музичке 

одељење, два 

. Ученик о 

програма са 

школе. На 

подстицајну 

, написати 

којима сам 

домаћина. 

гласање за 



 

 

најбољи рад, а не за одређеног

да постане традиција јер је 

започело готово стихијски у

Успели смо да реализујемо

атмосфери.  За мене је овај час

да је добра мотивација кључ

организовању наставе. Открити

која ме води до успеха у раду

 

 

одређеног ученика), глумили. Колеге сматрају да 

 то један позитиван искорак у настави. Иако

у ходу смо препознали могуће добробити 

реализујемо тимски једну радионицу у лепој, сарадничкој

час охрабрење за нове изазове. Одувек сам

кључ успеха за сваког човека и најважнији моменат

Открити барем једну јаку страну детета златна

раду. 

 ово треба 

Иако је све 

 ове идеје. 

сарадничкој 

сам сматрала 

моменат у 

златна је нит 


