ДЕЧЈА НЕДЕЉА ОБЕЛЕЖЕНА ОД 5. ДО 11. ОКТОБРА
Цвеће је украс баште
лептир је украс цвета,
а деца пуна маште
деца су украс света...
Љубовоје Ршумовић
Овако је у својој песми „Деца су украс света“ говорио Љубивоје Ршумовић, један
од најзначајнијих песника за децу. Колико су деца важна свима нама, показује и то што
се већ деценијама у свету и код нас, сваке године у првој недељи месеца октобра
обележава Дечија недеља. Ове године Дечија недеља је обележена од 5. до 11. октобра
под мотом Подршка породици – најбоља подршка деци.
Ученици наше школе су свим својим другарима поручили следеће:
Сва деца света – бела и црна, сиромашна и богата, девојчице и дечаци – имају
подједнако право на љубав, разумевање и хлеб; право да живе са мамом и татом;
право да се друже и воле.
На радионицама које су том приликом одржане у школи, ученици су упознати са
Конвенцијом о правима детета. Са својим учитељима и наставницима су направили
паное на којима су истакли своја размишљања о правима деце.

Радови ученика петог разреда школе у Манојловцу

Дечија недеља је обележена пригодним активностима како у централној школи у
Манојловцу, тако и у издвојеним одељењима у Братмиловцу, Кумареву, Јелашници,
Рајном Пољу, Горњем и Доњем Крајинцу и Мрштану. Ученици шестог разреда у
Манојловцу су израдили пано на тему: „Породицу не чине само они са којима смо у
крвном сродству. Чине је и они који нас држе за руку онда када нам је то најпотребније“
и осликавањем руку на заједничком паноу указали колико је важна слога и другарство у
једном одељењу, без обзира на чињеницу ко је какав и да ли се и у којој мери разликује
од остале деце.

Заједнички рад ученика 6/1

Ученици су разменили поруке пријатељства, цртали по плочницима школе, а
показали су и своју хуманост и даривали једни друге школским прибором, играчкама и
књигама.
Одржана је и свечана приредба поводом пријема првака у „Дечији савез“ и
маскембал у школама у Кумареву и Манојловцу.

Маскенбал ученика од 1. до 4. разреда школе у Манојловцу

У оквиру Дечије недеље ученици наше школе учествовали су на такмичењу у
аранжирању цвећа у Центру за економику домаћинства и добили Похвалницу за тимски
рад.

НОВОГОДИШЊЕ ПРИРЕДБЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ И НАЈСТАРИЈЕ

Нова година је празник даривања. Свако од нас се обрадује понеком поклону и са
лепим жељама очекује поноћ. Посебно су усхићена деца. Нама је било задовољство да
посматрамо срећна лица наших малих другара, будућих првака, док су стидљиво
примали скромне поклончиће које су им уручили ученици наше школе на
Новогодишњој приредби која је одржана 25. децембра у централној школи у
Манојловцу. Ученици су у сарадњи са својим наставницама српског језика, Јованом
Коцић и Иваном Вељковић, наставницом музичке културе Аном Трајковић и
психологом школе Иваном Јовић прирпремили новогодишњу представу, глумили,
рецитовали и певали својим другарима.
Пожелели су им да здрави, срећни и насмејани септембра крену у први разред.

Исте жеље упутили су и ученици првог разреда у Братмиловцу који су у сарадњи
са ученицима петог разреда одржали приредбу за предшколце из Братмиловца.

Новогодишње приредбе одржане су и у свим издвојеним одељењима наше школе.
Новогодишње и божићне честитке које су ученици од првог до осмог разреда
направили на часовима ликовне културе уручили смо и нашим најстаријим
становницима. Кориснике Установе за одрасле и старије у Лесковцу посетили смо 30.
децембра и обрадовали их приредбом коју смо тим поводом приредили за њих.
Ученици су приказали програм који су припремили уз помоћ својих ментора Небојше
Стојановића, Иване Вељковић, Јоване Коцић и Ане Трајковић. Измамили су осмехе и по
коју сузу бака и дека који су у њима препознали своје унуке и узбуђено аплаудирали

хору, рецитаторима, малим глумцима, а посебно шармантним вилењацима поносног
учитеља Небојше Стојановића.

Захваљујемо корисницима Установе за одрасле и старије Лесковац и њиховим
упошљеницима који су нас лепо примили и угостили. Обећавамо да ћемо се ускоро
поново видети и да ћемо их убудуће чешће посећивати.

ХРИСТОС СЕ РОДИ
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ

Најрадоснији хришћански празник, дан рођења Исуса Христа, обележили су и
приказали ученици од првог до четвртог разреда матичне школе у Манојловцу на
Божићној приредби одржаној 28. децембра.
Тим поводом обратила се Жаклина Михајловић, наставница веронауке, и казала
да ће ученици Божићном представом „Божићно злато“ на један симболичан начин
показати праве животне вредности: „Кроз игроказ деца ће вам испричати све оне
обичаје које симболизују Бадње вече и сам Божић. Славећи рођење Исуса Христа
славимо љубав, мир и разумевање. Рођење Господа Бога нашега нека буде и рађање
сваког доброг у нама.“

Божићна приредба је одржана и у издвојеном одељењу у Братмиловцу 29.
децембра. Своје умеће показали су нам ученици ове школе.

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА

„Ускликнимо с љубављу Светитељу Сави“ једногласно се орило из хора
састављеног од дечака осмог разреда матичне школе у Манојловцу. Хором је
руководила Ана Трајковић, наставница музичке културе. Светосавском химном
отпочела је приредба у част првог српског просветитеља, у част Светог Саве. Савина
легенда и Савино дело остаће упамћено као нешто најузвишеније што нам се рађало
кроз таму векова на горком тлу Балкана, да нас својим зрацима из прошлости увек
обасјава.

Под руководством наставнице веронауке Жаклине Михајловић, наставница
српског језика Иване Вељковић и Јоване Коцић и учитеља Небојше Стојановића
ученици су присутне госте, наставнике, учитеље и своје другаре подсетили ко је Свети
Сава и чиме је задужио српску земљу и српски народ. „Историја њим нам започиње,
уздиго је школу до светиње. Све нам свето њим започело. Он је свети, свето му је дело.“
Овим речима су нас водитељи приредбе увели у свет драматизација и рецитала са
светосавском тематиком.

Баке и маме наших ученика потрудиле су се да за ову прилику умесе предиван
светосавски колач који је по завршетку приредбе изрезан и подељен ученицима.

Наставници ликовне културе су радовима ученика из матичне школе у
Манојловцу, али и свих издвојених одељења школе украсили школску салу у којој је
приредба одржана.
Приредбе су одржане и у издвојеним одељењима у Братмиловцу, Јелашници,
Кумареву, Мрштану, Доњем и Горњем Крајинцу и Рајном Пољу.
Након одржане приредбе уследило је резање славског колача. Домаћин
овогодишње славе био је актив учитеља првог разреда на челу са учитељем Небојшом
Стојановићем.

У СУСРЕТ 8. МАРТУ ДРУЖИЛИ СМО СЕ СА ПРЕДШКОЛЦИМА

Једанаесторо малишана из предшколске групе у Манојловцу 1. септембра ће
сести у ђачке клупе, уписати се и бити примљени у „Дечији савез“ и заменити садашње,
помало несташно, 4/1 учитељице Горице Петковић. Како бисмо им помогли да што
лакше превазиђу страх и неизвесност која се јавља преласком у нову средину, а полазак
у први разред учинили што пријатнијим и безболнијим, одлучили смо да их уведемо у
ђачке клупе и уз дружење са ученицима наше школе покажемо да је школа прелепо
место у коме се учи, стиче знање, али и пријатељи који нам остају за читав живот. Тим
поводом 3. марта учитељица Горица Петковић одржала је угледни час из ликовне
културе на коме су ученици четрвртог разреда и предшколци различитим техникама
израдили осмомартовске честитке које су 8. марта поделили женама запошљеним у
Здравственој станици у Манојловцу и у Месној канцеларији Манојловце. Том приликом
одржана је и приредба на којој су учествовали предшколци, ученици четвртог, петог и
шестог разреда који су драгим дамама упутили најлепше жеље поводом Дана жена.

ТРИБИНА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ
' ПОЗНАТИ О КЊИЗИ И ЧИТАЊУ '

Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године.
Одлука о обележавању Светског дана књиге донета је на Генералној конференцији
УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године. Овај датум је изабран јер се он слави као
годишњица рођења и смрти Вилијама Шекспира, великог енглеског песника и драмског
писца, као датум смрти шпанског писца Мигела де Сервантеса и као датум рођења или
смрти још неких истакнутих личности.
Тим поводом наставнице српског језика Ивана Вељковић и Јована Коцић су у
сарадњи са колегиницама Биљаном Цакић, наставницом српског језика, Наташом
Марковић, библиотекаром школе, и Миленом Миленковић, наставницом енглеског
језика, организовале трибину под називом „Познати о књизи и читању“. Циљ овог
нашег дружења био је да укажемо на значај књиге и читања, али и на чињеницу да
млади данас све ређе читају и да покушавају да све оно што им је потребно у школи,
касније и студијама, пронађу на интернету или одгледају екранизацију датог дела
уколико иста постоји.
Са присутним ученицима смо разговарали о њиховим ставовима о читању,
критеријумима којима се воде приликом одабира књиге, омиљеним књигама и
писцима/песницима и о цитатима из омиљених дела. Питали смо их да ли знају шта
познате и истакнуте личности мисле о књизи и читању.
Ученици су добили папириће у боји на којима су записивали омиљене цитате и
мисли познатих, а од тих папирића смо касније направили два паноа који украшавају
зидове школских ходника.

Наташа Марковић је рецитовала песме на руском и македонском језику, Милена
Миленковић на енглеском, а ученици на српском.

Ученици су нам се представили рецитацијама са општинске смотре рецитатора
„Песниче народа мог“ одржане 26. марта у Лесковачком културном центру. Том
приликом чули смо и Милену Станковић, ученицу осмог разреда, која се песмом
Десанке Максимовић „Киша“ пласирала на окружну смотру рецитатора (ментор Ивана
Вељковић).

На крају дружења ученици су читали своје радове настале на часовима литерарне
секције и објаснили значење термина ауторска права.

ИЗЛОЖБА ВАСКРШЊИХ ЈАЈА И ЛИКОВНИХ РАДОВА УОЧИ ВАСКРСА

Уочи Васкрса, великог хришћанског празника, у просторијама матичне школе у
Манојловцу и издвојеном одељењу у Братмиловцу одржане су Васкршње приредбе које
је организовала наставница веронауке Жаклина Михајловић.
У школској сали у Манојловцу 25. априла изложени су најуспелији радови
ученика, ликовни радови и ускршња јаја рађена различитим техникама на часовима
ликовне културе. На излужби је учествовала и предшколска група вртића у Манојловцу.

Ученици су песмама, рецитацијама и глумом подсетили окупљене колико је
Васкрс значајан празник и шта се њиме обележава.
„Христос Васкрсе, радост донесе, тугу однесе...“ , овако се орило из срца деце,
учесника овогодишње Васкршње представе „Сунце Љубави“. На један заиста дирљив
начин, ученици наше школе су показали сву трагику Великог Петка и сву радост
Празника над Празницима – Васкрса, где се кроз песму, игру , глуму, раширених руку и
радосна срца кренуло у сусрет Васкрсломе Господу.

У нади да ће Сунце Љубави обасјати сва срца и домове, радујте се, јер Христос
заиста Васкрсе!

У уторак, 26. априла у издвојеном одељењу у Братмиловцу одржана је Васкршња
приредба за ученике, наставнике и родитеље ученика који похађају школу у том месту.
Стручни жири је одабрао и наградио по три најбоља рада на изложбама у Братмиловцу
и Манојловцу.

Стручни жири, који су сачињавали наставници ликовне културе, одабрао је на
Васкршњој изложби по три најбоља рада у обе категорије ученика. Прву награду код
ученика резредне наставе у Манојловцу освојио је Никола Стојановић 4/1, другу

Никола Стојанов 3/1 и треће Ивана Младеновић 2/1. У категорији ученика предметне
наставе прво место је припало Лазару Илићу 7/2, друго Тијани Илић 5/1 и треће
Миљану Илићу 8/1.
Прва награда ученика од првог до четвртог разреда школе у Братмиловцу припала
је Андријани Стефановић 4/2, друга Јовани Цветковић 4/2 и трећа Милошу
Милошевићу 1/2. У категорији ученика од петог до осмог разреда прву награду је
освојила Анђела Здравковић 7/5, другу Анђела Ђурић 6/4 и трећу Александар
Маринковић 7/4.
Специјалне награде за изузетан труд и идеје у украшавању Васкршњих јаја
добили су следећи ученици: Јована Чукарић 8/2, Катарина Дунчић 8/3 и Теодора
Ђорђевић 4/2.

Ученици су својим радовима учествовали и на Васкршњој изложби која се сваке
године традиционално одржава у Центу за економику домаћинства „Даница
Вуксановић“ у Лесковцу. Својим заједничким радом, ученици школе у Братмиловцу
освојили су друго место за најлепше украшено јаје и треће место за најбољи ликовни
рад. Нашој школи је припала велика част да следеће године буде организатор Васкршње
приредбе у овој установи.

СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ У НЕДЕЉИ СПОРТА И ДАНА ШКОЛЕ

Другу годину заредом, у недељи која претходи обележавању Дана школе, одржано
је низ спортских и културних активности, које су се одвијале од 9. до 14. маја.

Понедељак, 9. мај био је посвећен литрарном конкурсу на тему „Не ругај се!“
Ученици свих узраста су своје радове проследили стручном жирију који је изабрао
десет најбољих радова у обе категорије од осамдесет пристиглих радова. У финалном
делу, у суботу, 14. маја, ученици су још једном прочитали одабране радове, након чега је
уследио веома тежак и незахвалан посао нашег жирија који су сачињавали: Милена
Миленковић, наставник енглеског језика, Сунчица Милошевић, наставник француског
језика, Јелена Костић, наставник разредне наставе, Александар Димић, наставник
српског језика, Валентина Милошевић, наставник разредне наставе, и Небојша
Стојановић, наставник разредне наставе и уједно председник жирија.

„Било нам је веома тешко, било је готово немогуће изабрати најбоље међу
најбољима“, истакао је Небојша Стојановић, председник жирија, „сви заслужујете прву
награду, нијансе су одлучиле који ће радови бити рангирани као прво, друго и треће
место.“ Једногласно је одлучено да прва награда у категорији ученика од првог до
четвртог разреда припадне ученици Дајани Стаменковић (3/6, Рајно Поље), друга
награда Вељку Стефановићу (3/2, Братмиловце) и трећа награда Јовани Малчић (1/2,

Братмиловце). У категорији ученика од петог до осмог разреда, прво место припало је
Анђели Богдановић (5/4, Братмиловце), друго Милијани Цекић (6/2, Манојловце) и
треће место Елени Стаменковић (5/1, Манојловце). Жири је одлучио да додели и једну
специјалну награду ученици осмог разреда, Миљани Димитријевић, за рад који је
написан из срца и душе, како је нагласио председник жирија.
Сви учесници су добили захвалнице за учешће на конкурсу, а награђени радови и
симболичне поклоне.

У уторак, 10. маја са почетком у 11 часова одржана је изложба ликовних радова на
тему „Моја школа – школско двориште“. Одабрани радови су изложени и у финалном
делу 14. маја, када су одабрани и награђени најбољи међу њима.

Прву награду у категорији ученика од првог до четвртог разреда освојио је
Никола Ђорђевић, ученик 2/2, друго Андрина Димитријевић, ученица 3/5, а треће
Теодора Ђорђевић, ученица четвртог разреда школе у Братмиловцу. У категорији
ученика од петог до осмог разреда прву награду освојила је Бојана Станковић, ученица
8/2, другу Милена Стојановић, ученица 7/3, и трећу Катарина Дунчић, ученица 8/3.

Трећег дана Недеље спорта и културних активности такмичили су се ученици који
су на часовим ТИО правили кућице за птице.

На конкурсу „Бирајмо најлепше кућице за птице“ учествовао је велики број
ученика, а седмочлани жири је у категорији ученика од првог до четвртог разреда прво
место доделио Тамари Стојиљковић 4/4, друго место Александру Живковићу 4/8 и
треће Теодори Живковић 4/2. Радови ученика предметне наставе рангирани су на
следећи начин: прво место Милици Стојановић 6/3, друго Душану Станковићу 6/2 и
треће место Дарку Здравковићу 5/4.

За освојена места ученицима су подељене дипломе и пригодни поклони за ђачке
потребе из ТИО, док су сви учесници добили захвалнице за учешће на конкурсу.

У четвртак, 12. маја, одржана је модна ревија и избор за најлепшу фризуру.
Учествовао је велики број деце и било је врло тешко одлучити коме доделити прво
место, али се у финалном делу такмичења, у суботу, 14. маја жири једногласно сложио
да прво место припадне Андреи Дисић.

Поред наведених културних активности, сваког дана након наставе биле су
организоване и спортске активности за ученике школе. Ученици су се лепо забавили и
показали своја умећа у различитим активностима: фудбалу, кошарци, одбојци, атлетици,
прескакању вијаче, полигону спорта, између две ватре, стоном тенису... Ученици који су
се посебно истакли у тим дисциплинама добили су похвалнице, медаље и пехаре које је
обезбедио Спортски савез.

Пети и последњи дан недеље спортских и културних активности био је
резервисан за физичке активности. Најпре је, са почетком у 10:00 часова организован
крос за ученике свих разреда по одређеним категоријама, а поподневни термин је био
резервисан за спортске активности за наставнике где су се наставници такмичили у
следећим категоријама: фудбал, кошарка, одбојка, бадмингтон, стони тенис, шах,
пикадо и стрељаштво.
У суботу, 14. маја, у преподневним часовима, пре завршне приредбе, одржани су
финални мечеви у фудбалу, одбојци и између две ватре.
У мечу Братмиловце – Манојловце (дечаци осми разред) било је неизвесно до
самог краја, али је Манојловце у самој завршници успело да савлада Братмиловце.
Финале у категорији дечака четвртог разреда играло се између Рајног Поља и
Крајинца. Победила је екипа из Рајног Поља.
Девојчице седмог и осмог разреда одиграле су финале у одбојци. Славило је
Братмиловце које је успело да савлада екипи из Манојловца.
Елементарна игра између две ватре играла се између екипа из Крајинца и
Кумарева.

ОБЕЛЕЖЕНА 138-ГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА И РАДА ШКОЛЕ

Централна приредба поводом обележавања 138-годишњице постојања и рада ОШ
„Радоје Домановић“ одржана је у суботу, 14. маја, са почетком у 11:00 часова у
просторијама централне школе у Манојловцу.
Приредбу је отворио хор ученика петог и шестог разреда школе у Манојловцу
којим је руководила Ана Трајковић, наставница музичке културе.
Радост и срећу због још једног рођендана наше школе подели су малишани из
предшколске групе вртића у Манојловцу који су отпевали рођенданску песму школи и
својим присуством увеличали наше славље.

Горан Гроздановић, директор школе, обратио се присутнима и истакао да наша
школа ове године прославља свој 138. рођендан, 138 година постојања и рада, а 59
година новије историје и рада у овој школској згради у коју се свакодневно улаже како
би се ученицима учинио што пријатнијим боравак и учење у школи. Подсетио је да је у
протеклој години урађено много тога, како у матичној школи, тако и у издвојеним

одељењима у Братмиловцу, Кумареву, Јелашници, Горњем и Доњем Крајинцу, Мрштану
и Рајном Пољу. Директор је прочитао имена ученика који су остварили запажене
резултате на такмичењима током ове школске године, а који су награђени похвалницом
и књигом.
Присутнима се обратила и Марија Јовановић, испред локалне самоуправе, која је
истакла да је локална самоуправа у претходне три године променила изглед многих
школа, да улагање није заобишло ни нашу образовну установу и обећала да ће и у
наредном периоду радити на уређењу школских зграда и дворишта како би се што
лепше и боље оплеменио тај простор.
На овогодишњој приредби поводом дана школе представили су нам се ученици
матичне школе у Манојловцу, који су са својим менторима Иваном Вељковић, Јованом
Коцић, Биљаном Цакић, Аном Трајковић, Миленом Миленковић, Сунчицом
Милошевић, Сањом Петровић, Небојшом Стојановићем и Југославом Ђорђевићем
увежбали и извели припремљени програм. Ученици су нас подсетили ко је био Радоје
Домановић, човек по коме наша школа носи назив, истакли су значај школовања у
учења и показали да „Наша школа није мртво море“, а драмаризацијом одломка из
„Малог принца“ Антоана де Сент Егзиперија покушали су да нам укажу колико је
пријатељство важно у животу сваког од нас.

Певало се, глумило, рецитовало на српском, енглеском и француском језику, а
врхунац приредбе био је на самом крају када је на бини наступило КУД „Абрашевић“ у
чијем саставу су и ученици наше школе.

Централна приредба, као и све културне и спортске активности које су у Недељи
спортских и културних активности претходили завршној приредби, били су под
паролом „Не ругај се!“ чиме су ученици указали на значај једнакости и равноправности
све деце, без обзира на разлике које међу њима постоје. Ученици, учесници приредбе, и
њихови ментори носили су беџеве са натписом „Не ругај се“, а присутне је посебно
одушевио хор који је извео истоимену песму на знаковном језику.

Приредби је претходио финални део такмичења у спортским активностима и
културним дешавањима који се одвијао у преподневним часовима тога дана. Сви
награђени ученици у литерарном и ликовном конкурсу, ученици који су направили
најлепше кућице за птице и најлепше фризуре, као и ученици који су освојили прва три
места у спортским дисциплинама добилу су дипломе и симболичне награде.

СВЕТСКИ ДАН КУЛТУРНЕ РАЗНОЛИКОСТИ ОБЕЛЕЖЕН ПРИРЕДБОМ ЗА
КОРИСНИКЕ УСТАНОВЕ ЗА СТАРИЈЕ И ОДРАСЛЕ

Ове године се по петнаести пут у нашој земљи обележава Светски дан културне
разноликости за дијалог и развој. На главној скупштини УНЕСКО-а 2001. године је
први пут усвојена Декларација о културној разноликости чији је циљ помоћи државама
да у властитим срединама поштујући културне разноликости створе услове за што боље
образовање, мир и друштвено благостање. Ученици наше школе су тим поводом
посетили Установу за старије и одрасле Лесковац и корисницима ове установе
поручили следеће:
Сви смо ми различити. Различитост спаја или раздваја људе у зависности од тога
како је доживимо. Ми, деца, прихватамо сваки вид разноликости јер нама није важно
ко је какав, важно нам је да се дружимо и волимо. Свака држава, сваки народ, има
своју културу. Србија је мала земља на Балкану, а ми Балканци, како је то Десанка
Максимовић истакла у својој песми, народ о коме и немају баш лепо мишљење, али
греше. Ми се само разликујемо од њих и у томе је и лепота једне културе и једног
народа. А наша култура је дивна. Имамо диван језик, дивне обичаје које поштујемо,
књижевност којом се поносимо, људе који су племенити и добри.

То што не говоримо истим језиком не значи да не можемо увек да се разумемо.
Понекад се не разумемо не зато што не говоримо истим језиком , већ зато што
заборављамо шта су праве људске вредности.
И за крај, поручујемо свим људима света: По националности волимо кад смо људи.
Добри људи!
Ученици су испунили обећање дато бакама и декама и вратили се да се друже са
њима. Овог пута желели су да им покажу колико је лепа наша култура, али и то да знају
да постоје и друге културе које су подједнако лепе као и наша и да сваки народ има
право да негује и чува своје културно наслеђе и да га на најбољи начин покаже другима.
Рецитовали су, певали, глумили... како би им улепшали ово послеподне. Приказали су
све оно што су уз помоћ својих ментора Иване Вељковић, Јоване Коцић, Биљане Цакић,
Ане Трајковић, Наташе Марковић, Сунчице Милошевић и Милене Миленковић
припремили. Показали су шта су научили на секцијама српског, енглеског и француског
језика, на часовима и секцијама музичке културе, али и на секцијама које држи наша
библиотекарка која нас је упознала са културом и обичајима у Македонији. Ориле су се
песме на македонском, а ученице обучене у српску народну ношњу својом песмом и
дивним гласом успеле су да освоје срца наших домаћина.

ИНТЕРВЈУ СА ИВАНОМ ЈОВИЋ, ПСИХОЛОГОМ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У МАНОЈЛОВЦУ

Ученици седмог и осмог разреда Основне школе „Радоје Домановић“ су се на часовима
литерарне секције, као и на радионицама Професионалне оријентације, уз помоћ и
сугестије Иване Вељковић, наставнице српског језика, упознали са облицима
новинарског изражавања. Посебну пажњу ученика привукао је интервју као облик
новинарског изражавања. Успели су да савладају основне поступке и кораке у припреми
и спровођењу интервјуа, а своја умећа, будући новинари, показали су у разговору са
школским психологом.

 Када сте схватили да желите да се бавите послом психолога?
У четвртој години средње школе. Пред упис факултета сам се
информисала о послу психолога, занимању и тада сам схватила да је
то позив за мене.

 Да ли је то био Ваш сан од малих ногу или се љубав према
психологији јавила касније?
Касније. Као мала нисам имала представу шта то значи, тек касније
сам схватила да је то оно што желим.
 Шта Вас је подстакло да се тиме бавите?
Подстакло ме је превасходно сазнање да је то струка у којој можете
да помогнете некоме, да му се нађете онда када му је тешко. Само то
сазнање да сте некоме помогли, човека испуни и мотивише.
 Можете ли нам рећи који факултет је неопходно завршити
како бисмо радили као школски психолог?
Морате завршити Филозофски факултет на катедри за психологију.
 Колико дуго радите у Основној школи „Радоје Домановић“ у
Манојловцу?
Девет година.
 Опишите нам један свој дан на послу?
На мом послу није сваки дан исти. Некад је динамичније, некад не.
Мој посао подразумева вођење школске документације, разговори са
ученицима и наставницима, посета часовима, радионичарски рад и
слично. Обично се ти послови преплићу у једном радном дану.
 Најзанимљивија анегдота са посла је...
Најзанимљивије анегдоте су обично везане за тестирање првака.
Дешава се да кажу нешто што се не односи на постављено питање.
Има их много. Рецимо, једно од питања на тестирању је која
животиња даје вуну? Дете је одговорило коза. Ја сам хтела да му
помогнем, рекла сам: „ Да није можда овца?“ Он је сигуран у себе
додао: „То сам и казао!“ Има их стварно много. Још једна од
занимљивих анегдота је када сам дете питала које годишње доба
иде после зиме. Одговорио је пролеће. А на питање пре зиме, рекао
је своје презиме.
 Да ли Ваш посао подразумева само рад са ученицима или Вам
се понекад за помоћ обрате и наставници?
Подразумева рад како са ученицима, тако и са наставницима.
Наставници ми се обраћају уколико имају потешкоћа у спровођењу
часова, уколико имају проблема у комуникацији са неким учеником,
око вођења педагошке документације и слично, мада се мој рад
више односи на рад са ученицима.
 Прихватају ли Ваше сугестије и савете?
Углавном прихватају.

 Да ли осетите потребу да некада и сами поразговарате са
психологом?
Да, свакој особи је потребно да понекад своја осећања или неку
тескобу коју осећа подели са неким. Није битно да ли је то психолог,
најбољи пријатељ, или нека особа од поверења, битно је да са неким
поразговора о ономе што га мучи. Да, зашто да не.
 Наши вршњаци често имају проблем да разговарају са
психологом и истичу да нису болесни да би то радили. Како
бисте им објаснили да са Вама не разговарају они који су
болесни, већ деца која имају неки проблем који уз Вашу помоћ
могу превазићи?
То је, нажалост, стереотип нашег друштва. Људи сматрају да
разговарати са психологом значи да сте болесни и да вам нешто
фали. То није тачно, нарочито у школи. Психолог ради и са болесном
популацијом, али овде, у школи, ради пре свега са здравом децом,
покушава да реши неке развојне проблеме који се јављају код деце,
а где је потребан само мали савет или подстицај да се то реши. Ми не
можемо објективно да сагледамо себе и свој проблем јер смо сви
субјективни и мислимо да је наш проблем највећи. Кад неко са стране
чује и сагледа проблем који имамо, може много боље да нам укаже
на грешке које чинимо, на поступке који нису добри. То је просто
један савет, један вид комуникације који је везан за давање савета,
подстицаја и слично.
 У медијима се све чешће сусрећемо са термином „вршњачко
насиље“. Појасните нам значење овог термина.
Насиље само по себи као појам означава неку радњу која се трпи
дуже време. Вршњачко насиље је данас, нажалост, све присутније,
како у градским, тако и у сеоским школама. То је потреба појединаца
да се докажу или да се истакну на одређени начин у односу на своје
вршњаке. То често раде на погрешан начин, тиме што ту своју
доминацију покушавају да наметну силом, претњама, уценама и
слично. Време у коме живимо утиче на неки начин на младе јер они
то доживљавају као једини вид истицања. Све чешће читамо у
новинама, или гледамо на телевизији о томе, тако да смо готово сви
упознати са тим термином.
 Како препознати вршњачко насиље?
Насиље се код деце може препознати још од малих ногу. Обично је то
особа која је бунтовног духа, па је као таква и склона да се наметне
вршњацима на тај начин. Уколико се деси да одређена особа у неком
разреду неколико пута покуша да на насилан начин наметне свој
ауторитет; да се истакне у групи; уколико је уочљива његова
агресивност, нервоза, нетрпељивост,смањен праг толеранције,
неспособност да се на један миран и креативан начин реши неки

проблем; сујетна особа која не признаје пораз већ хоће да се по сваку
цену наметне неком другом – све су то примери који указују на
постојање насиља.
 Како га спречити?
Спречава се едукацијом младих људи. То је превенција којом се на
најбољи начин може спречити. Да се млади едукују, да слушају, да
знају какве последице вршњачко насиље може да изазове, колико то
може да утиче на квалитет њиховог живота. Значајан је и
радионичарски рад у свему томе.
 На који начин се у школи санкционишу они који врше насиље?
Што се тиче санкицонисања, постоји законска процедура која се
поштује. Ту су опомене, укори разредних старешина, укори
одељенског већа, укор директора школе.
 Постоје ли примери вршњачког насиља у нашој школи?
Било је случајева. Нису то били неки велики проблеми, али их је било.
На срећу то се решило повољно, и по ученике, и по све нас, јер када
се такав проблем јави, сви имамо задатак да решимо то како ваља.
 Шта је још битно знати о вршњачком насиљу, а да Вас нисмо
питали?
Мени је најупечатљивије ово електронско насиље које добија све
више на популарности и значају, а уједно је и једно од најопаснијих.
Један од задатака за наредну школску годину, мој лични, ће бити да
покушам да едукујем децу о тој врсти насиља.
 Увек сте насмејани и расположени. Да ли Ваш посао то захтева
од Вас?
Не, то је стање духа.
 Јесте ли задовољни својим послом?
Да, задовољна сам.
 Да нисте изабрали ово занимање, чиме бисте се бавили у
животу?
Вероватно бих била неки ликовни уметник.
 Како видите себе за десет година?
С обзиром на то да сада имам тридесет и четири, за десет година ћу
имати четрдесет и четири. (Смех) Исто као и сада, без неких битнијих
промена, само са више стручног искуства у погледу своје професије.

 И за крај, шта Вас нисмо питали, а требало би да знамо о Вама
и вашем послу школског психолога?
Углавном смо све рекли. Једино, ето, да не изоставимо моју сарадњу
са осталим члановима стручне службе. Педагог школе и ја радимо на
истим задацима, на побољшању мотивације код деце, побољшању
васпитно-образовног рада у установи. Битна је и сарадња са
колегама, са директором школе. То је један од битних фактора мог
посла, да сви функционишемо као један тим и да на тај начин
решимо било који проблем који се јави. То је ланац у коме је свака
карика изузетно важна.

Новинари:

Анђела Петковић

Аутор:

Теодора Николић

Ивана Вељковић

