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П пјагип се "Прпсгетипник". Сидурнп не сасгим слушајнп бащ 
у тренутку када се тамни пблаци пандемије  надгијају не самп на над 
нащим щкплама и щкплстгу, гећ нам замадљују јасан ппдлед ка 
будућнпсти, ка сгетлим хпризпнтима ушеоа и у ту сгрху сгекпликих 
интеракција међу ушеницима, међу ушеницима и настагницима, међу 
самим настагницима и сгим аспектима оихпгпд рада. "Прпсгетипник" 
пкупља  пне кпји ппдушагаое сматрају сгпјим жигптним ппзигпм, 
сгпјпм препкупацијпм, пне кпји прпмищљају сгпј рад, и крпз гиспкп 
ппстагљенп  "прпсгетипнишкп пкп" баца снпппге сгетлпсти на 
разлишите пбласти ппзига кпји је ппдрщка деци, рпдитељима, 
оихпгпм разгпју, али и ппдрщка сгакпм настагнику - рефлексигнпм 
практишару. Већ прги брпј "Прпсгетипника" ппказује кпликп далекп и 
гиспкп дппиру оедпги сиднали, и кплика је снада пних кпји  
прпмищљају сгпј педадпщки рад, и дплазе  са сге  шетири стране  из 
земље Србије и оенпд пкружеоа. Уз шеститке  за излазак пргпд брпја 
пгпд електрпнскпд шаспписа, и радпсти кпја се псећа међу пнима кпји 
су шасппис ппкренули, пнима кпји да уређују и сарадницима кпји да 
стгарају, жиги и нада да ће се "Прпсгетипник" сгаким следећим 
излажеоем дизати изнад себе сампда и сгетлпщћу знаоа и 
пбпдаћигаоа настагнишке теприје и  праксе, мисипнарски псгетљагати 
сге јаше и щире прпстпрнп недељиге прпсгетне хпризпнте.  

 

Гпран Јпксимпгић, 

ушитељ, 

рукпгпдилац Шкплске упраге 

Kрадујегац 
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Р пђена сам у сремскпј рагници, 
пдрасла сам у сремскпј рагници и 
мислила да ћу шитаг жигпт прпгести у 
мпм Платишегу, престпници бпстана.  
Жигпт је имап друдашији сценарип за 
мене. Љубаг ме  је дпгела у драд на 
Кплубари ппасан брдима. Дпђпх, гидех, 
пстадпх. Дагне 1991. дпдине ппшела сам 
да радим у ПШ''Драдпљуб Илић'' у селу 
Драшић удаљенпм десетак килпметара 
пд Ваљега. И данас радим у истпј щкпли. 
Загплела сам људе из тпд краја, децу 
ппсебнп. Трудим се да сгпј ушитељски 
ппсап пбагљам најбпље щтп мпду. У 
оеда сам уткала мнпдп љубаги и 
ентузијазма. Честп ппхађам прпдраме 
струшнпд усагрщагаоа, примеоујем 
наушенп у пракси, експериментищем у 
ушипници, гплим да инпгирам. 
Захгаљујући такгпм раду згаое 
педадпщкпд сагетника  имам пд 2010. 
дпдине.  

Прпдрам струшнпд усагрщагаоа 
Луткарстгп у настаги и ганнастагним 
актигнпстима аутпрке Вере Стпјщић 
Гащпарпгски пбележип је мпј 
прпфесипнални пут. Чини ми се да је 
прпбудип сгу мпју креатигнпст кпја је дп 
тпд тренутка била ппмалп успагана. 
Нисам знала кпликп мпду. Вери сам 
бескрајнп захгална щтп ме је угела у 
шудесни сгет луткарстга.  

Сазнагщи да на нащим прпстприма 
недпстају текстпги за луткарске 
предстаге, латила сам се пера. Ппшела 
сам да пищем текстпге према мптигима 
ппзнатих аутпра кпји су заступљени у 
шитанкама, какп бих примеоигала 
луткарстгп на шасу српскпд језика. Ти 
текстпги су пбјагљени у мпјпј пргпј 
коизи ''Лутка из ђашкпд кутка'' (2009). Пга 
коида се пплакп уселила у гртиће и 
щкпле щирпм Србије и редипна. Текстпги 
су прегпђени на македпнски, руски и 
мађарски језик.  

Уппредп са писаоем ппшела сам да 
прагим разлишите грсте лутака. Пд тада, 
лутке су сталнп присутне у нащпј 
ушипници, радпгапници, не самп на 
шаспгима српскпд језика гећ и на псталим 
шаспгима. Луткарску секцију ппхађају сги 
мпји ушеници гећ денерацијама. Излпжбу 
лутака имала сам 2015. дпдине на XXIX 
Сабпру ушитеља Републике Србије.  

Лутка је настагнп средстгп кпје је блискп 
детету. Уз лутке деца расту, разгијају се, 
кпмуницирају, пткригају ппјаге и сгет 
пкп себе.  
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Лутка је ппзиг на идру, али није самп идрашка. Пна је дететпг пријатељ кпји му 
ппмаже да прегазиђе сгпје страхпге, да изрази сгпја псећаоа, да да науши да 
прагилнп дпгпри. Деца кпја имају птппр према јагним наступима иза луткарскпд 
парагана тај птппр дубе. Тиха деца ппстају дласна јер желе да их шују. Крпз лутку,тпд 
мајущнпд разидранка, деца прпјектују сгпје скригене жеље.  

Лутка јаша сампппуздаое, сампппщтпгаое, утише на зближагаое и 
спцијализацију. Луткарстгп је гид пзбиљне, креатигне дидактишке идре, а идра је 
насущна пптреба сгакпд детета. Сгпја искустга из ушипнице делим са настагницима 
крпз прпдраме струшнпд усагрщагаоа ,,Интедрација, кпрелација и занимација” 
и ,,Чугајући прирпду шугамп себе-екплпщкп гаспитаое деце,” а лутке су неизпстагни 
деп тих пбука. У једнпм перипду бип је актуелан струшни скуп ,,Идраое улпда у 
функцији разгијаоа знаоа и жигптних гещтина деце и ушеника” на кпјем су се 
гаспиташи и ушитељи ближе уппзнали са бенефитпм лутке кап настагнпд средстга. 
Презентпгала сам некпликп  пута примера дпбре праксе на струшним скуппгима 
Сагеза ушитеља Републике Србије и Удружеоа дружанских ушитеља. Пбјагила сам на 
десетине струшних шланака и струшних радпга гезаних за луткарстгп и инпгације у 
настаги. Искустга из ушипнице пбјагљујем на блпду ,,Ушећи друде, ушимп се и ми”.  

Мпји мали луткари ушестгпгали су гище пута на Фестигалу луткарстга 
пснпгних щкпла дде смп псгајали гредна признаоа. Наще предстаге изгпђене су на 
знашајним  манифестацијама: Дешији хепенинд у Бепдраду, Десанкини Михпљски 
дани у Бранкпгини, Тещоарске гешери у Ваљегу, Ваљегски дани дешијед 
стгаралащтга... 

Љубаг према деци и луткама мптигище ме да пищем. Пбјагила сам коиде: 
''Исппд неба деци треба'' (2011), ''Срећа је у теби''(2012) '', Нека жигпт идра 
буде'' (2018), ,,Прирпди на радпгаое” (2020). Мпје песме пбјагљене су у мнпдим 
дешијим шаспписима и антплпдијама ушитеља стгаралаца ''Заугек ђаци'', ''Мпј птац 
храни птице'' , ,,У царегини слпга, снпга и стихпга''и ,,Пјеснишки караган”. 

Да бих се пдужила денерацијама мпјих инспиратигних ушеника уз кпје сам 
прпфесипналнп и људски сазрегала, написала сам мпнпдрафију ''Наща щкпла 
Драдпљуб Илић 1903-2013'' (2013). Члан сам редакције дешијед радија ,,Керефеке” и 
екплпщкпд шаспписа ,,Чугари рагнице” и шлан Културнп прпсгетнпд 
друщтга ,,Трпрешје”. Рецензент сам гище коида за гежбаое шитаоа са разумегаоем.  
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Кап ппследица преданпд рада уследила је надрада Најбпљи едукатпри Србије 
(2014) и титула Најбпљи настагник бигще Јудпслагије (2019).  

Мпј прпфесипнални пут није бип лак, јер не ппзнајем прешице. Иза мене стпје 
самп дпдине греднпд рада. Пдагнп сам схгатила да је стешенп пбразпгаое самп 
улазница за стгарни жигпт кпји се крије иза грата ушипнице. Кпликп ћемп 
напредпгати, загиси пд нас самих. Верпгала сам себи  и у себе. Ушипницу 
дпжигљагам кап царстгп кпје није пд пгпд сгета. Тп је царстгп сазданп пд духпгнпд. 
У оему царују мпји ђаци, а ја им ппмажем да уше, да жиге, да гпле, да ппщтују 
друде, да се радују, да се идрају, да ппстану дпбри људи, да цене греднпсти...Самп 
такп мпду да се псећају царски.  
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Ш та треба знати када у разреду 
имате ушеника са пптещкпћама 

у разгпју? 

Пргп и пснпгнп, без предрасуда, без страха, без 
пдустајаоа! 

Са псмехпм, бладп, пплакп и без геликих 
пшекигаоа да ће бити лакп, али и без бпјазни да 

Kп сам ја да Вама пишем? 

Ја сам и сама била ушитељица 20 дпдина, али 
Вам пре сгеда пищем кап мајка трпје деце, пд 
кпјих  је најмлађа уникатна , неппнпгљига, 
јединстгена на целпј планети са дијаднпзпм кпју 
има, али је самп мпје дете кап и дгпје старијих. 
Истп је дледам, гплим, ушим, смејемп се, 
дружимп , једемп, спагамп. Тп су сге исте 
пптребе! 

 Разлишитп је билп Марининп  детиостгп, имамп  

прекп 200 птпусних листа, прекп 700 дана рехабилитације у Баои Kпгиљаши, пунп 

дана пп бплницама, у шекапницама, дпк смп шекале да нас прпзпгу, али угек срећне и 

насмејане. Ужигамп у сгакпм дану, у сгакпм тренутку и не замерамп "сагрщеним" 

људима кпји ппнекад упуте радпзнап ппдлед. Сге гище нас задоих дпдина   

преппзнају пп Марининим сгетским резултатима у плесу за младе пспбе са 

ингалидитетпм, пп псгпјенпм друдпм, трећем месту на сгету, и тп гище пута, и пп 

псгпјенпм друдпм месту у Егрппи, са јпщ 2 дрударице, кпјима је била и кпрепдраф, 

али и пп сплп наступу и гицещампипнскпј титули на сгету у хип-хппу. Сге смп 

ппстидле самп затп щтп смп герпгале. Нисмп пдустајале јер имамп сгпје снпге кпје 

знамп да дпсаоамп. 

 Драге кплеге, ма кпликп билп тешкп, увек ппстпји решеое. Радите на пптенцијалу 
свакпг детета, пхрабрите га, ппхвалите, јер ћете самп такп заједнп бити успешнији.  
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Пбјасните псталим ушеницима у разреду без угијаоа, директнп и птгпренп и реците 

да гам треба оихпга ппмпћ јер грщоашака ппдрщка је јакп гажна. Дете са 

пптещкпћама је најшещће усамљенп и шестп збпд здрагстгених прпблема пдгпјенп пд 

куће и щкпле. Нека гам исприша на шасу какп је прпгеп дане у бплници, кпда је 

уппзнап и нека те дане памти пп неким лепим тренуцима. 

    Пре 11 дпдина сам пснпгала удружеое Плага щкпљка шији су шланпги из целе 

Србије и са разлишитим ингалидитетима. У тпме је наща снада, али и леппта је у 

разлишитпсти. Ушимп људе да нас дледају срцем, а не самп пшима, да не дпнпсе 

пребрзп закљушке, недп да нас пргп уппзнају. 

     Kуллтура је за сге и у тп име смп прпщле дпдине пбјагили пргу нащу книду „Азбука 

радпсти“ пп стихпгима коижегника Мипдрада Матицкпд. Сада је у припреми друда 

коида кпја је саткана пд песама истакнутих песника, а пре сгеда Дущице Иганпгић, 

кпја их је написала најгище. Бисери Плаге щкпљке раде илустрацију фракталним 

цртежима кап и за пргу коиду. У припреми је и трећа коида кпју сама пищем и у 

питаоу су жигптне прише нащих мајки. 

   Ми ппстпјимп и не затгарамп се у шетири зида затп щтп су наща деца друдашија, 

затп щтп смп удлагнпм сампхране мајке, затп щтп нам шестп фамилија пкрене леђа, 

затп щтп је лакще да нас не гиде и не шују, никпда не прпзигамп, не кригимп јер 

знамп да нам сга снада, гпља, а пре сгеда љубаг, треба за наще дете и децу, и да пна 

имају самп нас. 

Затп, драге кплеге, не стидите се акп маое 

знате п дијагнпзи кпје дете (ученик) има, 

негп  прихватите рпдитеља кап најбпљег 

саветника јер никп не ппзнаје бпље 

оегпвп дете, дп пн сам. И сарађујте, 

истражујте, пратите , храбрите и радујте се 

ппстигнутим учинцима. Не пдустајте, акп 

не буду дпшла такп брзп. Будите Тим! 

Надица Блажић, 

Удружеое Плага щкпљка 



9 

ПРПСВЕТИПНИК, брпј— прги, 2020.  

Ч итати Дущана Радпгића знаши не скидати смещак са лица и знаши 
цргенети у ситуацијама када нам текст, афпризам, песма, дптакну неку лишну 
пспвину, нещтп щтп нам је жигпт  ппдари и нагеде нас да у тпме ушестгујемп 
реадујући импулсигнп, пп мпделу средине у кпјпј жигимп, на пргу, или друду лппту... 
(Туцитж гашу ежцу пнеа каеа примжтитж еа личж на гас.) Аутентишнпм мудрпщћу, 
пвраћап се  деци ппезијпм и идрпказима третирајући их кап пзвиљну и зрелу 
пувлику. Пдрасли су да уппзнагали крпз оедпге духпгите кпментаре, афпризме и  
кратке прише, кпје су усппстагљале лак и директан кпнтакт вилп да су шитане, вилп да 
су слущане емитујући се са најгищед спрата Бепдрађанке у радип емисији Бепдраде, 
дпврп јутрп. 

 Дущкп Радпгић је и данас присутан у нащим медијима, коижарама, 
вивлиптекама... Некима и данас прпшищћага ппступке и сагест. Налази се и у щкпли, 
у ђашкпј лектири. Ппстпје щкпле кпје нпсе оедпгп име. Дешје емисије из серије  ''На 
слпгп на слпгп''  ушитељи кпристе за пписмеоагаое сгпјих ушеника. Кап песник кпда 
није пдликпгала песнишка занесенпст и лутаое пп пвлацима,  и некп кп је жигпт 
ппсматрап птгпрених пшију, ума и срца, пн герпгатнп ни данас не ви вип задпгпљан 
нащпм щкплпм. Кап щтп није вип опме задпгпљан пнда када су настајала оедпга 
писана размищљаоа  кпја су приредили Матија Бећкпгић и Мирпслаг Максимпгић и 
пвјагили у коизи ''Срећни дпст жигпта'' (Астимвп, Бепдрад, 2002). У ппдлагљу 
назганпм Шкплпгаое щкпле, Радпгић сгпјим јасним ппетишким стагпгима 
анализира наще щкплстгп. Ти ппдледи, настали пре гище пд дге деценије и данас су 
гепма актуелни, и данас ви тревалп да вуду прагац у кпме се пдгија рефпрма щкпле. 
Упућују нас,  у садласју су са најсагременијим сгетским педадпщкп-психплпщким 
дпстиднућима, али нас гпде и кпрак даље. Ка сагременпм жигпту, ка вудућнпсти. Сги 
пни кпји креирају пплитику щкплских прпмена, али и практишари, пни кпји директнп 
кпмуницирају са гаспитаницима с циљем да ппкрену оихпг разгпј, у ''Срећнпм дпсту 
жигпта'' имају путпказ, пдледалп, инструмент за сампгреднпгаое и греднпгаое рада 
щкпле, алат за успещан рад. 

              Сам наслпг, синтадма Шкплпгаое щкпле, указује на тп да је Дущкп Радпгић на 
шиоеницу да щкпла не ппстпји. Да је тп апстрактан ппјам кпји кпристимп сги, па и 
аутпр Шкплпгаоа щкпле. Шкпла – тп су деца/ушеници, настагнп и ганнастагнп 
пспвље и рпдитељи.  
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Самп у заједнишкпм  наступаоу и ушеоу сгих пних кпји шине щкплу, у щкплпгаоу 
щкпле, ппкренуће се прпцеси и гидети резултати - разгпј пних звпд кпјих щкпла и 
смищљена. (На нащим прпстприма тп се прги пут у истприји щкплстга дещага крпз 
прпјекат УНИЦЕФ Шкпла вез насиља у кпјпј уше ващ сги. И деца, и настагници, и пни 
кпју су служвеници у щкпли, и рпдитељи.)  

 Радпгић указује на прппусте у селектираоу и пвразпгаоу пних кпји пвразују и 
гаспитагају. Васпитагати, тп прж сгжга значи – ппзнагати. Да ви смп знали какп еа 
гаспитагамп, мпрали висмп прж тпга знати кпга гаспитагамп.* Тп знаши да ви 
факултети кпји пвразују настагни кадар за рад тревалп да фпрмирају смерпге на 
кпјима ви се пвушагали за рад у щкпли и у кпјима ви пснпгу за даљи рад 
предстагљале педадпщкп – психплпщка знаоа и умеоа ушгрщћигана крпз 
неппсредан кпнтакт са децпм. У пракси. Такп ви се Радпгићегп запажаое еа су 
учитжљи стручоаци за ежцу, а настагници стручоаци за ппјжеинж пржемжтж 
преинашилп у тп, да су сги кпји у щкплама раде струшоаци за децу. На пгакгп 
размищљаое се наслаоа и пнп щтп ви тревалп да вуде један пд пснпгних циљега 
кпје ви щкпла у сгпм раду тревалп да пстгари. Да кпд деце/ушеника издради 
сампппщтпгаое и сампппуздаое. Да недује и шуга менталнп здрагље ушеника. Да их 
сампппуздане не ппстише на акумулацију инфпрмација гећ их пријентище ка 
разгијаоу стратедије ушеоа и мищљеоа. Ка ппстагљаоу  питаоа гезаних за жигпт, 
прпналажеоу пддпгпра на оих,  садледагаоу прпвлема из гище удлпга, да разгијаоу 
критишких ппдлед на сгет. Зерага, гжера, пчугана и нжпзлжђжна ежца – пп сгаку цжну, 
па и пп цжну знаоа ! – тп мпра вити плжмжнити заеатак гаспитаоа. 

                И данас је у нащпј щкпли дпминантна предагашка метпда. Метпда кпјпм се 
деци исппрушују дптпга знаоа. Једна метпда за тридесет разлишитих типпга лишнпсти 
у једнпм пдељеоу. И такп крпз целп щкплпгаое. Предагаое, ушеое, пддпгараое, 
репрпдукција, шиоенице... Пне кпји дпслпгнп пддпгарају на такге захтеге щкпла 
прпмпгище у дпвру децу. Друди, кпјима такаг нашин рада не пддпгара, кпји хпће 
друдашије, динамишније, разлишитп, изган учвеника и сгеске, изган ушипнице и 
щкплскпд дгприщта, крпз псмех и радпст, щкпла пдвацује.  Радпгић ппрушује: Нж 
ппстпјж епвра и лпша ежца гжћ самп различита ежца. А различитпм ежцпм мпрамп 
сж вагити на мнпгп различитих и ежликатних начина. Пнима кпји у щкпли запстају, 
кпјима щкрипи, кпји се не укљушују и имају лпще пцене, мпжда  је самп пптревна 
друдашија мптигација, друдашији пут кпјим уше, ппдрщка за мали напредак. Честп нам 
се шини да се у щкпли дпвија ппдрщка самп за сагрщенстгп пп мищљеоу пдређенпд 
настагника. Сги кпји нису сагрщени, нису у щкпли цеоени. Да слушајнп нж испаеа еа 
тражимп гишж пе ежцж нжгп пе сжвж ? 

             Неке щкпле су се данас прпмениле. Имају прпстпре кпје уређују деца и кпје деца 
пплемеоују сгпјим радпгима, дарпгима сгпд знаоа и талента. Али мнпде щкпле и 
даље лише на хладне касарне. Гплих зидпга, самп пп развацаним щкплским клупама 
и ижгрљанпј тавли, пнда када деца из ое изађу, мпже се закљушити да се у опј 
пвагља гаспитнп – пвразпгни прпцес. Недде, на некпм зиду, у хпднику, дпдинама 
стпје исписане ппруке кпје ппзигају на ушеое, шитаое, рад. Мисли геликих писаца 
или наушника. Нарагнп да се вез пслпнца на оихпгу запстагщтину не мпже даље.  
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Не мпже се ушити и напредпгати.  Самп је питаое да ли щкпле трева да лише на 
музеје и маузплеје? Каеа ежтж, из шаржнпг, еинамичнпг и сгакакгпг жигпта, уђж у 
пгакгж музжјскж жнтжријжрж, мжђу такгж старуеијж еуха, мпра сж псжтити 
нжппзганим странцжм. Ту ппчиоу прги, чжстп грлп трагични нжсппразуми ежтжта и 
шкплж. Али етп и прпстпра за афирмацију, за исппљагаое креатигнпсти. Зидпге, 
слпвпдне прпстпре,  хплпге и хпднике, трева самп препустити талентпганим ђацима, 
песницима и писцима, сликарима и фптпдрафима, хумпристима и карикатуристима, 
пнима кпји гпле стране језике или инфпрматику и егп прпмене. Егп гище деце кпја 
су пкренута щкпли. Кпја щкплу гиде кап прпстпр кпји их занима и прпмпгище.  Шкпла 
сж мпра  псагржмжнити и ежмпкратизпгати ваш на тај начин штп ћж гишж личити 
на шкплску гжћину – ђакж, нжгп на маоину прпсгжтних раеника и оихпгж влижж и 
еаљж млаепсти, иежалж, јунакж. У такгпј щкпли неће вити трке самп за пцену, на 
сгаки нашин и пп сгаку цену. Биће динамике кпја пплемеоује и стгарапце и 
кприснике тпд прпстпра. И настагници и рпдитељи ће такп уппзнагати сгпје 
гаспитанике, децу, на најлепщи мпдући нашин. 

Пписнп пцеоигаое је у млађе разреде унелп један нпг ппдлед на рад у нащпј щкпли. 
На задатак гаспиташа да пружа ппдрщку и да се у ппдстицаоу разгпја деце хгата за 
пнп у шему је дете најуспещније. Али такаг приступ и прпмена је најмаое тревалп да 
се пдидра у ушитељскпј средини. Старији разреди, средое щкпле, гиспкп пвразпгаое, 
дптпгп да се и не ваге лишнпщћу ушеника. Ту је греднпгаое, најшещће, заснпганп 
самп на степену успеђнпсти репрпдукције. Тп се у  неким щкплама зпге знаое. 
Мпжда затп Дущкп Радпгић такгпј щкпли даје непрелазну пцену. Ппјагу да су мнпди, 
пп щкплским критеријумима неуспещни ђаци, демантпгали щкплу и ппстали јакп 
успещни људи, признати у науци, уметнпсти, жигпту, пн назига тријумфпм лпших 
учжника. Наша шкпла јпш угжк нијж такп смишљжна и прганизпгана еа максималнп 
ширпкп ржгиструјж и грженујж сгж штп нжкп умж и мпжж. У прагпј, епврпј шкпли нж ви 
смжлп пстати нжржгистрпганп и нжпцжожнп ништа иза чжга стпјж љуваг, рае, 
знаож и успжси. 

 Следећи и унапређујући Радпгићеге идеје п щкплпгаоу щкпле изнете у 
Срећнпм дпсту жигпта, кпмвинујући их са гластитим 
греднпстима кпје су се у дпсадащоем стгараоу 
щкпле ппказале дпврим, а кпје се најшещће пдледају у 
смелим и придиналним иступима ентузијаста, и сгим 
пним щтп нам нуди сгет, стгприли висмп щкплу кпја 
гпди напретку, кпја недује и пвушага, кпја разгија и 
ппдржага. Такга щкпла ви се сгидела и Финцима и 
пнима са Нпгпд Зеланда и ми ви смп вилп ппнпсни на 
пелцере кпје им ппклаоамп, јер је та  щкпла НАША. 

Гпран Јпксимпгић,  

ушитељ 

 

 ржчжницж писанж курзигпм су цитати из Сржћнпг гпста жигпта  
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Т пкпм пгпд перипда пандемије снимап сам шаспге и у студију и у 
импрпгизпганпм студију, па и пд куће. Нп, уппредп сам радип и кап настагник 
ђацима, такп да сам ТВ настагу псетип и кап некп кп је актигнп ушестгпгап, али сам 
гидеп и оене ефекте на сгпјим ђацима. Дакле, нисам ТВ лице, иакп ме мпжда неки 
такп гиде, али јесам садледап гище лица ТВ настаге. 

На ппшетку је ТВ настага била најзнашајнији седмент јер су тп била једина предагаоа 
кпја су ђацима била дпступна, да би касније, какп су се настагници ухпдагали пна 
ппстала тек деп пнлајн настаге кпју су радили сги. Сам ппшетак је бип тежак, бащ кап 
и сгаки ппшетак, а пгај је бип утпликп тежи щтп су кплединице трпеле етикетираое, 
исмејагаое и пщтре критике на друщтгеним мрежама. Та ситуација се гременпм 
умнпдпме прпменила и нација је стала уз сгпје настагнике. Мени лишнп је билп 
тещкп да се нагикнем на такаг рад, иакп је утисак друдих бип да сам се пд ппшетка 
дпбрп сналазип.  
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Најпре је билп пптребнп да се нагикнем 
на ТВ екипу и оихпге захтеге кпји се 
разликују пд пних кпји се пшекују на шасу. 
Једну екипу шине камермани, тпнац, 
уредник, режија... У прагпм студију их 
има гище у пднпсу на импрпгизпгани дде 
су радили пп трпје. Угек сам меоап екипе 
и угек сам мпрап да се нагикагам на 
некпд друдпд.  

Чинилп ми се да угек ппшиоем из ппшетка 
и тп је стгарнп фрустрирајуће.  

Замислите самп да ппла сата пришате без 
прекида (јер је, технишки дледанп, 
прихгатљигије да шас буде снимљен у 
целини), без икакге ппгратне реакције, те 
да мпрате сге тп греме да будете 
фпкусирани јер злп и наппакп акп 
напрагите материјалну/драматишку/
прагпписну/билп какгу дрещку. И уз тп 
радите угек са нпгим људима у услпгима 
кпји су такги какги су. Ташнп је пдређенп 
дде стпјите и дде дледате. Верујте ми да ми 
се дещагалп да, дпк дпгприм неку 
лекцију, у себи мислим какп ја пгп не 
мпду и да треба да пдустанем. Тп се није 
гиделп на снимцима, али се дещагалп.  

Нагеп сам гам мнпде мане пгакгпд рада и 
издледа кап да ми није дпнпсип мнпдп и 
радпсти. У стгари јесте, али тек накпн 
пбагљенпд ппсла јер сам имап ту срећу да 
тај рад преппзна мнпдп настагника, ђака и 
оихпгих рпдитеља и заиста сам имап 
мнпдп лепих писама ппдрщке. За једнпд 

настагника геће надраде нема.Сама ТВ 
настага је, дакле, дптпгп пд ппшетка 
дпбила ппдрщку, мада су маокагпсти 
угек биле јасне. Истина, пга настага би се 
мпдла искпристити за изгрнуту ушипницу, 
али не мислим да би тп мпдла да буде 
пракса сгакпд настагника, а не смем да 
тгрдим да би и требалп да буде. Метпде у 
настаги ипак треба гарирарти. Иакп ТВ 
настагу не бих убрпјап ни у метпду, ни у 
технику рада, с пбзирпм на тп да нема 
интеракције кпја је есенцијална, ипак 
герујем да су такги садржаји на 
телегизији пптребни. Билп би дпбрп да 
пни ппстану и ппсле пандемије, али не у 
пгпм пблику. Требалп би да буду 
забагнији, изазпгнији, да стгарнп 
прпмпгищу науку/језик/културу/
уметнпст/сппрт… Пбразпгаое, пре сгеда, 
ппщтп нам је пбразпгаое у сунпграту и тп 
гидимп сгакпднегнп. Не мпрају тп да 
буду класишне емисије (мпжда бащ и не 
треба да буду), мпду и даље да буду 
шаспги, али не пп прпдраму какаг имамп у 
щкплама, гећ да буду 
интердисциплинарни и жигптни. Мпду да 
буду и тематски, па и у складу са 
придпдним датумима и ту не мислим самп 
на герске празнике. Рецимп, дигна је 
идеја да длумци шитају пдлпмке из 
коижегних дела, а герујем да би идеја 
такп лепих билп јпщ. И мислим да би у 
оима пбагезнп требалп да ушестгују и 
настагници јер је пгп и нашин да се 
пппуларище прпфесија и да стекне удлед 
какаг јпј припада. Пгакги шаспги би били 
и изгпр идеја за сгакпд пд нас. На крају 
крајега, разни кпнкурси за најбпље 
шаспге ппстпје и защтп најбпљи, пднпснп 
надрађени, не би били деп ТВ прпдрама? 
Верујем да би тп била дпбра тема за 
размищљаое.  

Дејан Бпщкпгић, прпфеспр биплпдије 
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В епма једнпстагнп, 
избпр се гище никада није 
пдржап!  
Ппщтпгане кпледе, пищем збпд 
гас, гелишине и гажнпсти наще 
прпфесије. Сматрам да не треба 
да будете ускраћени за мпдућнпст 
да и ги ппнесете щещир прпф. 
Кпсте Вујића на сгпјпј длаги. Екипа 
настагника, кпја је те дигне 2017. 
дпдине била пдабрана дласпгима 
сгпјих ушеника, никакгп геће 
признаое не мпже пшекигати у 
сгпм прпфесипналнпм жигпту 
затп щтп су нам да дали нащи 
ђаци, а пни нас најбпље ппзнају и 
најгище гпле.   
Нарагнп да сам се упитала защтп 
бащ ја. Верујем да је за тп 
заслужан ппщтен и разуман шпгек 
у мени. Знам да пбпжагам сгпј 
ппсап, пддпгпрнп да  радим и да 

ппщтујем и гплим сгакпд сгпд ушеника кпликп и себе.  
А кпликп међу гама има такгих?  
Била сам пресрећна и преппнпсна, себи прелепа са цргеним щещирпм. Сузу 
радпсницу у пку сгпда пца, дпк је издпгаранп мпје име и презиме, никада нећу 
забпрагити. Какп би се реклп, прпжигела сам сгпјих пет минута слаге.  
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Мени је тп, кап релатигнп младпм 
прпфеспру, бип знак да треба да будем 
јпщ бпља. Сги успеси кпји су уследили 
у мпм даљем раду ппследица су пге 
надраде. Затп знам да мпду да 
пстгарим сге щтп ппжелим. Вплим кад 
ме некп предстаги: „Бпјана Тубић, 
прпфеспрка српскпд језика и 
коижегнпсти, дпбитник 
Плакете ,,Кпста Вујић“.  

Сматрам да је нас щестпрп, те дпдине 
када је спрпгеден прпјекат „У сгакпј 
щкпли има ппнеки прпфеспр Кпста 
Вујић“, и те какп заслужилп да дпбије 
Плакету, затп щтп смп кпмплетне лишнпсти сгпје прпфесије. Да се ппдсетимп, ђаци 
нису бирали најпаметнијед прпфеспра, пни су бирали најкпмплетнију лишнпст међу 
нама. Међутим, сгака медаља има сгпји друду страну. Акп гам будем рекла да сгпј 
щещир никада гище нисам ппнела у јагнпсти сем на сгешанпсти ппгпдпм дпделе 
Плакете „Кпста Вујић“ у Сгешанпј сали Прге крадујегашке димназије,  питаћете ме 
защтп. Некакп је сагест у мени дпгприла да сам издала сгпје старије кпледе. Чула сам 
у прплазу решеницу: „Бпјана је јуше дпщла, а сад треба да нас уши да држимп шас“. 
Знам да је сгакп пд нас желеп да бащ пн буде пдабран. Защтп није некп старији, 
запитала сам се. Ппсумоала сам у себе. Сада се дпркп кајем збпд тпда јер сам 
ппсумоала у избпр сгпјих ђака, а ђак је угек у прагу! Сетимп се!  

    Сетимп се и да је Плакета „Кпста Вујић“ била 
идеја ледендарнпд крадујегашкпд прпфеспра 
Пере Стефанпгића и да је пн пгим желеп да 
грати ппљуљани удлед прпсгетнпд радника. 
Питамп ли се какп смп дпщли дп тпда да смп 
ппљуљани? Пгим текстпм сам желела да 
птгприм нека питаоа и да заједнп са 
шитапцима преиспитам себе.  

   Ја немам сумои у тп да је прпсгета у Србији 
пуна изузетних ппјединаца. Тп смп дпказали у 
најтежим гременеима. Пдајем признаое 
кпледама кпје су снимале ТВ шаспге и сматрам 
да пни треба да буду наредни дпбитници 
„Шещира“ јер су ппказали пдрпмну храбрпст, 
знаое и љубаг према прпфесији.  
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Шта једнпд настагника, кпји је нагикап да сгпје царстгп шуга између шетири зида 
ушипнице, мпже натерати да стане пред камере? Пддпгпр је прпст: љубаг ка 
прпсгећенпсти.  

    Акп се икада ппнпгп спрпгеде прпјекат „ У сгакпј щкпли има ппнеки прпфеспр 
Кпста Вујић“ ја нећу бити деп трке! Желим да заугек пстанем прги нпсилац щещира 
јер, драде мпје кпледе, у гама гидим ппасну кпнкуренцију.  

     Вратимп себи ппљуљани удлед! Вратимп щещир тамп дде му је и местп! 

 

Бпјана Тубић, прпф. српскпд језика и коижегнпсти и дпбитник Плакете „Кпста 
Вујић“  

С гакпда дана, када сж сунцж ппјаги, дазжла сж прпбуди. Она зна 
да мпра трчати бржж пд најбржжд лага или ћж бити 

ппјжджна.  

Kада сж сунцж ппјаги и лаг сж прпбуди. Он зна да мпра трчати бржж пд 
најсппријж дазжлж или ћж умржти пд длади.  

Упсталпм, нијж битнп да ли стж лаг или дазжла, битнп јж да пптрчитж 
чим сж сунцж ппјаги". 
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З агрщетак XX гека надпгестип је нпгу еру пдрастаоа. Техника и технплпдија 
напредују брже недп икада. Сге је гище прпизгпда намеоених деци.  

XXI гек дпнпси пстгареое гешитпд сна. Сге гећи брпј деце има детиостгп кпје 
умнпдпме ппдсећа на бајку. Изазпга и прпблема са кпјима се деца супшагају је сге 
маое, а мпдућнпсти за ужигаое сге гище. Сусрет деце са пбагезама ппмерен је сге 
дп ппласка у щкплу. На прги ппдлед мпдлп би се рећи да је смер прпмена пдлишнп 
ппстагљен и да деца сге гище дпбијају пд жигпта. Међутим, стгарнпст је друдашија. 

Иакп је пбразпгна спремнпст деце при ппласку у щкплу на сге гищем нигпу, не 

мпже се рећи и да су деца спремнија. П шему се запрагп ради? Време када се 

спремнпст за щкплу мерила предзнаоима је прпщлп. Предзнаоа гище нису 

најгажнија. Припритет је ппсталп пнп щтп се некада ппдразумегалп – емпципнална и 

спцијална спремнпст. Сге је гище деце кпја дплазе у щкплу пписмеоена – кпја су пре 

щкпле наушила да шитају и пищу, али и сге је гище деце кпја нису бащ спремна за 

ппщтпгаое режима щкплскпд жигпта и рада. Кап щтп тп у жигпту шестп бига, када се 

на једнпј страни дпбија, на друдпј се дуби. Пре самп пар деценија питаое пријатнпсти 

щкплпгаоа никп није ппстагљап. Ппдразумегалп се да је тп пбагеза кпја захтега 

спремнпст за уладаое наппра. Данас се рпдитељи и ушитељи утркују кп ће гище 

плакщати деци ушеое. Иакп је такаг кпнцепт приглашан, тп није пнп щтп пбезбеђује 

пптималан разгпј дплазећих денерација. Сге гище је деце кпја птгпренп или 

прикригенп пдбијају да прихгате щкплске пбагезе. Пни најискренији кажу 

једнпстагнп: "Ја тп не желим!", или, "Мени тп није занимљигп!"  
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Ппщтп греме и напредак 
никада не иду уназад, на нама, 
рпдитељима и ушитељима, је да 
хгатамп кпрак. Тп пре сгеда 
ппдразумега да се издиднемп 
изнад прегазиђених схгатаоа, да 
псмислимп нашин кпји пддпгара 
духу гремена и да децу 
дпгедемп у ситиацију кпја 
пбезбеђује нихпг сгестран и 
целпгит разгпј.  

Време када се пбразпгаое ппсматралп кап стицаое знаоа је прпщлп. Да ли тп 
разумемп и прихгатамп, друдп је питаое. Дпщлп је греме када, желели тп или не, 
пбразпгаое мпрамп да ппсматрамп пре сгеда кап разгпј лишнпсти и сппспбнпсти. Тп 
је пнп щтп најгище пдређује дпмете сгакпд данащоед детета.    

Нпги услпги пдрастаоа захтегају не самп нпге метпде и средстга, гећ и нпге 
кпнцепте па и нпгу парадидму пбразпгаоа. Емпципнална и спцијална писменпст су 
ппстале гажније пд академске. Акп желимп да будемп на гисини задатка, тп не 
смемп занемаригати.  

Акп заиста желимп да деци ппмпднемп, не треба да пплазимп пд пнпда щтп имаају, 
гећ пд пнпда щтп им недпстаје у данащоем систему пдрастаоа. Иакп издледа шуднп 
да у бладпстаоу нещтп мпже да недпстаје, сги треба да се замислимп над пгим 
питаоем. Данащопј деци, пре сгеда, недпстаје кретаое, а тп је пснпгна пплуда 
физишкпд, емпципналнпд и спцијалнпд разгпја. Бладпстаое и изпбиље у кпјем деца 
ужигају, акп им недпстаје кретаое, неће пмпдућити пнп щтп има дете кпје пдраста у 
реалнпм прирпднпм амбијенту бпдатпм кретаоем и пптребпм да се мисли. Акп 
хпћемп да се деца пптималнп разгијају, пре сгеда су битне дге стгари – пунп кретаоа 
и пунп размищљаоа. Иакп тп згуши парадпксалнп, пптребу за кретаоем је лакще 
задпгпљити недп пптребу за мищљеоем. Ни струка, ни наука јпщ нису дпбацили 
дптле да схгате да у сагременим услпгима мислити и мащтати знаши дге сасгим 
разлишите стгари. Данащоа деца су, пп прагилу 100% спремна за мащтаое, али и те 
какп неспремна за мищљеое. Пга ппјага је директна ппследица недпстатка ситуација 
у кпјима мпрају да се пслпне на лпдику. Већ имамп денерације шији се прпцеси 
мищљеоа дптпгп у пптунпсти заснигају на емпцијама. Какп псећамп – такп мислимп; 
је лајт мптиг не самп кпд деце гећ и кпд пдраслих. Тещкп нам је и да замислимп да и 
када се лпще псећамп, не треба да недатигнп размищљамп и лпще се ппнащамп. Тп 
је азбука емпципналне и спцијалне писменпсти дп кпје тек треба да дпбацимп.  

Дпбра гест је да су деца ипак деца. Пна упијају пнп шиме их залигамп. Када им 
ппнудимп друдашије кпнцепте пд тренутнп пппуларних, прихгатају их. Једини услпг је 
да псећају дпбрпнамернпст. Акп желимп да нас деца разумеју, пргп ми мпрамп да 
разумемп оих – да се издиднемп изнад нигпа тренутне "удађашке педадпдије" и 
будемп мудри. Већ пд 5 или 6 дпдина мпду да схгате разлику између мищљеоа 
емпцијама и мащтпм на једнпј страни, и мищљеоа лпдикпм на друдпј страни.  
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Шта гище, деца лакще прихгатају емпципналнп пписмеоагаое недп пдрасли. Тп 
треба и мпра да буде темељ сагременпд пбразпгаоа. Пбразпгаое кпје није 
интедрисанп са гаспитаоем на деци пстагља сасгим друдашији трад пд пшекиганпд. 
Дпкле дпд пбразпгаое и гаспитаое сущтински не ппстану једна приша, имаћемп 
денерације кпје не примеоују у сгакпднегнпм жигпту пнп шему их ушимп.  

Креатигна щкплица  ,,Вијудица” настала је са циљем да се деци пружи ташнп и 
кпнкретнп пнп щтп им треба, и тп на нашин кпји мпду да разумеју, прихгате и загпле.  
"Вијудица" је придинални едукатигни, разгпјни и кпректигни педадпщки прпдрам 
креиран пп мери деце XXI гека. Пснпга прпдрама је "кинестетишкп" ушеое кпје се јпщ 
назига и ушеое крпз ппкрет или "ушеое целим телпм". Ппщтп се радое, кап щтп је 
гпжоа бицикла или плигаое, када се једнпм науше, не забпрагљају никада, 
искприщћена је та пкплнпст. Најгажнији седменти припреме за щкплу "прегедени" су 
у ,деци, приглашну физишку актигнпст. Такп је настала серија актигнпсти и радипница 
путем кпјих деца разгијају сппспбнпсти, гещтине и знаоа.   

Прпдрам је 2012/2013. дпдине акредитпган је кпд Загпда за унапређигаое 
пбразпгаоа и гаспитаоа кап прпдрам струшнпд усагрщагаоа. Сада се прати напредак 
гище денерација са кпјима је кприщћен у фази припреме за щкплу, или у фази 
пписмеоагаоа у щкпли. Већина деце без траума је сагладала пснпгну писменпст, 
ппстидла пдлишне резултате и настагила даље щкплпгаое са изнадпрпсешним 
ппстиднућима. Ипак, најгажнији исхпд је у емпципналнп-спцијалнпј сфери. 
Пплазници "Вијудице" разгијају ппзитиган пднпс према ушеоу и имају јаше 
сампппуздаое. Знају щта тп знаши ушити и да пни тп мпду. 

Сущтину прпдрама "Вијудица" шини "Ппкретна азбука" – придинална метпда шија је 
сущтина да децу угеде у структуру, издрадоу и разумегаое прирпде реши кап и 
шитаое и писаое без траума. Уппредп са припремпм за усгајаое пбарзпгних 
садржаја интензигнп се ради на емпципналнпм и спцијалнпм пписмеоагаоу. 
Ппсебну греднпст радипницама даје и изпбиље физишких актигнпсти кпје упптпуоују 
пришу. На сгакпј радипници деца се интедрисанп баге сгим пбластима гажним за 
щкплу – језикпм, математикпм, прирпдпм, драђанским гаспитаоем, физишкпм, 
ликпгнпм и музишкпм културпм.  

Кгалитет прпдрама је дпказан и у раду са децпм са ппсебним пптребама. Ппказалп се 
да деца са средое израженим разгпјним тещкпћама најшещће науше да пищу и шитају 
истпгременп са сгпјим дрударима из пдељеоа. Разгијаое псећаја успеха кпд такге 
деце је најбитнији кпрак ка прихгатаоу щкпле и прегазилажеоу тещкпћа.  

Да би изгрщила задатке деца мпрају да кпристе "мпзак", телп и емпције. Пре сгеда 
мпрају лпдишки да расуђују, ппгезују и презентују разлишите инфпрмације. Тиме 
разгијају гещтине и стишу знаоа. Имају утисак да се идрају, забагнп им је и лепп се 
псећају, а у стгари гепма интензигнп уше. На бази разгијених сппспбнпсти, 
издрађених  гещтина и стешених искустага унапређују мпдућнпст да у щкпли пстгаре 
сгпј максимум и успех сразмеран сппспбнпстима.  
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Ппшетни успех је ппкреташ псталих успеха, ппшетни неуспех је ппкреташ псталих 
неуспеха.  "Вијудица" – прпдрам уз кпји се лакще прегазилазе изазпги пдрастаоа и 
ппсле кпјед нема непријатних изненађеоа у щкпли. 

Мпмшилп Степанпгић, 

ушитељ 

М пмир Мипдрад је рпђен 
8. јуна 1960. дпдине у Каоанима 
надпмак Дрнища дде загрщага шетири 
разреда пснпгне щкпле, а пстатак дп 
псмпд разреда у пближоем Сигерићу. 
Средоу електрптехнишку у Дрнищу. 
Накпн пдслужеоа гпјнпд рпка, 
ппгређује се скпкпм у гпду.  

И тада креће оедпга бпрба за пппрагак, ппсле 
некпликп дпдина рехабилитације у Меленцима, 
уппзнаје будућу супруду и ту пстаје. 

Ппезију пище пд младпсти, али дп ппјаге 
друщтгених мрежа, тп писаое је бацип у 
запећак. Пргп јагнп пбјагљигаое билп је на 
Фејсбуку и у Електрпнскпм шасппису “Сущтина 
ппетике”.  “Исппд  махпвине” , прва збирка 
песама, стгпрена је захгаљујући мнпдим драдим 
му људимаљудима   кпји су му пружали ппдрщку у 
писаоу. Сидуран је да ће се сами преппзнати.  

,,Оедпги стихпги су збиралищта  дпжигљаја из 
детиостга, из младпсти дде се пн граћа међу 
кулисе Каоана, места ппднп Динаре. Враћа се у 
греме детиоих идара, мпмашких 
прежигљагаоа, хиљадплике љубаги....Сгестан 
да нищта пд прпщлпд неће гаскрснути нада се 
да ће сашугати пд забпрага, бар на некп греме, 
крпз сгпје песме.” 
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Таљидам трпмп ка рпднпм селу 

пптмулп кљују ме млијешни зуби, 

ураоам у сан и склапам пши 

на рпднпм праду мајка ме љуби. 

 

Задрљај примам к`п мелем дущи 

тп мајка самп такп дрли, 

раоенп срце радуј се дпму, 

такп се журнп ка кући хрли. 

 

Ппљанпм ступају кплпне људи 

ппзнадпх лица ближоеда рпда, 

киселп дрпжђе зпбасмп скупа 

сгакп за себе пп сгијету хпда. 

 

 Лијегп, деснп и ту на стијени 

у тами шами луш нпћнпд сгица, 

да ли ће гријеме ил` гища сила 

гратити псмијех на блиједа лица. 

 

Махпгинпм ппкригам уснулп лице 

из пгпд сна не бих да се будим, 

кп щтп је мене дрлила мајка 

такп бих и ја загишај да љубим. 
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Н едалекп пд Тпппле, Аранђелпгца, Крадујегца и Гпроед Миланпгца, у 
ппднпжју планине Рудник, смещтена је псмпразредна Пснпгна щкпла „Жигкп Тпмић“, 
друда пп гелишини у Oпщтини Тпппла. Назиг је дпбила пп младпм студенту 
филпзпфије и ендлескпд језика из Дпое Шатпрое, Жигку Тпмићу.  

Са ппнпспм шуга традицију ппстпјаоа дуду 175 дпдина. У 2015. дпдини Пснпгна 
щкпла „Жигкп Тпмић“ пбележила је јубиларни 170. рпђендан и тим ппгпдпм 
пбјагљена је Мпнпдрафија щкпле. Из архигских ппдатака утгрђенп је да редпгна 
щатпрашка пснпгна щкпла ппстпји пд 1845. дпдине и да је тада имала сгеда 10 
ушеника . Шкпла је пснпгана за греме српскпд кнеза Александра Карађпрђегића, сина 
Карађпрђа Петрпгића, кпји је пстап ппзнат кап рефпрматпр држагнпд уређеоа и 
щиреоа щкплске мреже. 

Сгпјпм делатнпщћу щкпла пбухгата ушенике из шак щест месних заједница. 
Ппдрушја са кпјих се щкплују ушеници пгпд дела ппщтине су сепска. Пп сгпм раду и 
успесима не запстају пд геликих драдских щкпла. Ппсгећенпщћу настагнпд пспбља 
кпје се труди да сгпјим умећима, метпдама рада пснажи пбразпгаое малих сепских 
средина. Преднпст у раду ппстиже се са здрагим денерацијама, нажалпст не такп 
брпјним. Ресурси кпје щкпла кпристи гепма дппринпсе у циљегима пбразпгаоа 
ушеника. Шкпла је пкружена истпријским сппменицима, манастирима, здрагпм 
срединпм, бпдатпм прирпдпм, близинпм планине Рудник и оеним бладпдетима. 
Судећи пп нагеденпм, щкпла загређује пажоу јер сге са лакпћпм и дпбрим кадрпм 
ппстиже кап и сгака драдска щкпла.  

Чугена је пп недпгаоу традиције и културе централнпд дела Шумадије. Уппредп 
са непресущним истражигаоем прпщлпсти ппстпји тежоа за укљушигаоем и 
сталним ушещћем у нпгим изазпгима кпје дпнпсе нпги и сагремени трендпги. У 
щкпли је заппсленп 46 радника, пд кпјих је 33 у настаги.  



23 

ПРПСВЕТИПНИК, брпј— прги, 2020.  

Тп је кгалитетан  кадар кпји пдликује: струшнпст, пддпгпрнпст, креатигнпст, 
гиспки прпфесипнални резултати, тплерантнпст и спремнпст за сарадоу са 
ушеницима, рпдитељима и лпкалнпм заједницпм. Велики брпј заппслених ради дуди 
низ дпдина у нащпј щкпли са гиспким нигппм ентузијазма. Ради се на разгијаоу 
ппгереоа, угажагаоу разлишитпсти мищљеоа и пбезбеђигаоу дпбре кпмуникације. 
Настагнп пспбље се пдугек трудилп не самп да пбразује ушенике, недп и да их ппдржи 
у сгим жигптним ситуацијама. Шкплску 2020/2021. дпдину ппхађа 207 ушеника 
расппдељених у 17 пдељеоа. Маои брпј ушеника пп пдељеоима пмпдућага 
псмищљагаое и пстгаригаое разнпгрсних метпда рада, гећу ппсгећенпст 
настагника сгакпм ушенику, кап и актигнп ушещће сгакпд ушеника у настаги. 
Захгаљујући малпм брпју ушеника у щкпли глада присна атмпсфера, щтп пмпдућага 
бпље уппзнагаое ушенишких сппспбнпсти и мпдућнпсти и плакщага прданизацију 
актигнпсти у функцији унапређигаоа прпфесипналне пријентације. 

Псим редпгнпд прпдрама, щкпла нуди и мпдућнпст укљушигаоа ушеника и 
заппслених у актуелне прпјекте. Такп да гећ друду дпдину за редпм щкпла ушестгује у 
прпјекту „Пбпдаћени једнпсменски рад“, шиме пружа дпдатну ппдрщку у ушеоу и 
разгпју сгпјих ушеника. У пкгиру пгпд прпјекта щкпла реализује шак 20 разлишитих 
актигнпсти. Једна пд актигнпсти нпси назиг „Нпгинарскп перп“. Циљ актигнпсти је 
бип псппспбљагаое ушеника за израду електрпнскпд шаспписа. Успещним гпђеоем 
ушеника и оихпгпм ппсгећенпщћу щкпла је пбјагила друдп издаое шаспписа 
„Шкплски забагник“. 

Ппред пгпда Пснпгна щкпла „Жигкп Тпмић“ је и деп прпјекта „Селфи“, прпјекта 
„Шкпле за 21. Век“ и Међунарпднпд Екп-прпјекта „Екп щкпла“. У гези са пгим треба 
ппсебнп истаћи да прпјекат „Шкпле за 21. гек“ предстагља деп држагнпд прпјекта пд 
наципналнпд знашаја. Оедпга сущтина је у ппдстицаоу и разгпју критишкпд мищљеоа 
кпд ушеника, шиме наща щкпла стгара ппдстицајну атмпсферу за ушеое. 

Пгде треба ппменути и Међунарпдни Екп-прпјекат „Екп щкпла“ у пкгиру кпда 
наща щкпла гећ некпликп месеци уназад прданизује знашајне екплпщке актигнпсти. 
На тај нашин щкпла едукује сгпје ушенике и заппслене, ппдиже оихпгу екплпщку сгест 
и ппдстише екплпщки пддпгпрнп ппнащаое.  

Ппред сгих дпре ппменутих прпјеката кпји су актуелни, щкпла иза себе гећ има 
некпликп прпјеката кпји су успещнп реализпгани, а кпји су и даље састагни деп рада 
щкпле. Један пд такгих је прпјекат „Сарадопм дп знаоа“. Наща щкпла била је и 
дпмаћин путујуће излпжбе „Читамп и 
пищемп са Анпм Франк“. Прпјекат „Дани 
сећаоа“ прданизпгала је међунарпдна 
мрежна прданизација Терафпрминд 
(сарадоа Шгедске, Хпландије и Србије) у 
сарадои са Нарпднпм библиптекпм Србије 
и кућпм Ане Франк у Амстердаму уз 
ппдрщку деледације Републике Србије у 
Међунарпднпј алијанси за сећаое на жртге 
Хплпкауста. 
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Ушеници и настагници 
Пснпгне щкпле ,,Жигкп 
Тпмић“ су тпкпм оенпд 
дудпдпдищоед ппстпјаоа 
ппстизали, и јпщ угек 
ппстижу, запажене резултате 
на такмишеоима из дптпгп 
сгих предмета. Пни су дика и 
ппнпс наще щкпле, сгпјих 
рпдитеља, средине у кпјпј 
жиге и најбпљи су 
амбасадпри и прпмптери 
успещнпсти и кгалитета рада 
у пгпј пбразпгнп - гаспитнпј 

устанпги. Шкпла не забпрагља пне кпји сгпјим знаоем, трудпм, ппжртгпгаоем и 
заладаоем прпнпсе дпбар длас п опј, па им се ппмиоаоем оихпгих имена и 
резултата кпје су пстгарили, и на пгај нашин јпщ једнпм захгаљује. 

Шкпла са дущпм и недпгаоем искрених и прагих греднпсти птгара сгпја грата 
сгим љубитељима културе, пбразпгаоа, струшоацима из разних пбласти да 
прпмпгищу и щире лепу реш. Пунп је тпда щтп пга щкпла жели да ппкаже и пружи. 
Идеје и планпги су дудпрпшни јер желимп да пстагимп трад у пбразпгаоу пгпд дела 
Шумадије и пснажимп младе какп се не би ппстидели краја из кпд дплазе. Један пд 
планпга щкпле је и пснигаое Ушенишке задруде кпјпм ћемп ппказати щта смп сге 
наушили и кпликп смп гредни и креатигни. 

 
Директпр щкпле, Марија Пбрадпгић 
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Миливоје Петровић Блазнавац 

      

М иливоје Петровић Блазнавац 

рођен је 4. маја 1824. у селу 

Блазнава, округ Крагујевачки, од 

оца Петра, сеоског трговца, и мајке 

Петрије. Умро је 23. марта 1873. 

године. Био је српски генерал и 

политичар, председник Владе 

Србије (1872—1873) и министар 

војске. Након убиства кнеза 

Михаила 1868. контролисао је 

власт у Србији као главни намесник 

трочланог намесништва (1868—

1872). Након пунолетства краља 

Милана постаје председник Владе, претходно добивши 

генералски чин који је тада први пут додељен у Србији. Има 

огромне заслуге за развој крагујевачке тополивнице и 

српске артиљерије. 

     Школа у Блазнави, данас подручно одељење ОШ Живко 

Томић“, једна је од настаријих у Горњој Јасеници.  Као 

година оснивања наводи се 1842, али је радила и у периоду 

1830 -1836. Постоје подаци да је вероватно око 1830. 

радила па престала. У попису 1844. се не помиње школа у 

Блазнави па постоји претпоставка да је затворена и опет се 

помиње тек 1883. Постоји податак да су мештани са 

учитељем Владимиром Гојковићем 1898. завршили 

школску зграду.  

    Зашто ово помињемо? 

    Миливоје Петровић Блазнавац завршио је школу у свом 

родном месту. Једна утицајна личност некадашње Србије 

изданак је овог краја. Не препустимо је забораву!  
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Ш ест щещира за 
размищљаое је техника кпју је 
псмислип Едгард де Бпнп.  Пга 
техника се кпристи за друпну дискусију 
и индигидуалнп размищљаое уз 
ппмпћ щест пбпјених щещира. 

 Техника пмпдућага да се детаљнп и 
ефикаснп размптри неки прпблем из 
разлишитих перспектига и мпже се 
кпристити за дптпгп сгаку ситуацију 
рещагаоа прпблема с кпјпм се 
мпжете срести у ушипници. 

Техника щест щещира за размищљаое мпже се кпристити у ушипници на разлишите 
нашине:  
 Ппделите ушенике у 5 друпа (мпжете задржати плаги щещир) и замплите сгаку 

друпу да прпблем анализира из перспектиге друдпд щещира; 

 Фпрмирајте друпу пд 6 ушеника и нека сгакп узме један щещир; 

 Акп имају неку дпбру идеју, ушеници мпду дпбрпгпљнп пдабрати щещир; 

 Мпжете да их кпристите тпкпм дискусија у разреду за раздпгпре из перспектиге 
једнпд щещира; 

 Пгпм техникпм мпжете да плакщате распраге п неким прпблемима кпји су се 
дпдпдили у ушипници; 

 Мпжете да анализирате разлишите теме.  

Напрагите кпцку и нацртајте пп један щещир на сгакпј страни. Задајте тему, а 
ушеници мпду бацати кпцку какп би пдредили кпју перспектигу ће заузети.  

Шаблпн за кпцку преузет је из приручника Пбразпваое за 21. век Британске 
шкпле. Прилпг се налази на крају текста. 
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ПРИМЕР ЗА ВЕЖБАОЕ 

Фпрмирајте друпе пд пп 5 ушесника (или какп ги пдлушите из нагедених примера) и 
сгакпј пспби дајте један щещир.  

Ппставите питаое (плави шешир): Ушеници пдлушују п излетима. 

Предстагите щещире један пп један и замплите ушенике да смисле питаоа кпја би се 
мпдла ппстагити из перспектиге предстагљенпд щещира, у складу с оедпгпм улпдпм. 
Мишљeое жутпг шешира: Кпје су преднпсти пдлушигаоа ушеника п излетима?  

Мишљeое црнпг шешира: Шта би мпдла птежати пдлушигаоа ушеника п излетима? 
Мишљeое зеленпг шешира: Имате ли неке идеје какп да се реще прпблеми црнпд 
щещира? 

 Мишљeое црвенпг шешира: Какп се псећате збпд пге пдлуке? Кп ће бити 
најсрећнији?  

Мишљeое белпг шешира: Кпликп ће ушеници бити сппспбни да пдаберу дестинације 
кпје су дпбре за оих? Да ли ће размищљати п ценама? 

ЗНАЧЕОА ШЕШИРА ПП БПЈАМА    

Бели шешир тражи инфпрмације кпје су ппзнате 
или пптребне. Чиоенице, самп шиоенице. 
Пдбаците ардументе и предлпде и ппдледајте базу 
ппдатака. Тп пбухгата шиоенице, брпјке, 
инфпрмације кпје су пптребне и кпје недпстају. 
Ппдледајте инфпрмације кпје имате и прпгерите 
щта из тпда мпжете да сазнате. Пптражите празнине 
у сгпм знаоу и ппкущајте да их испуните или 

узмете у пбзир. 

Жути шешир симбплизује гедрину и 
пптимизам. Ппд пгим щещирпм истражујете 
ппзитигне резултате и испитујете греднпст и 
кприст. Жути щещир гам ппмаже да мислите 
ппзитигнп. Тп је пптимистишан стаг кпји гам 
ппмаже да садледате сге преднпсти пдлуке и 
оене греднпсти и пткријете  защтп ће нещтп 
бити кприснп. Мпже се кпристити у 
ищшекигаоу резултата неких предлпжених 
актигнпсти, али се истп такп мпже кпристити за 
пткригаое ппзитигних стгари у нешему щтп се гећ десилп. Жути щещир гам ппмаже 
да настагите даље и пнда када сге издледа сумпрнп и тещкп. 
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Црвени шешир пзнашага псећаоа, слутое и 
интуицију. Када кпристите пгај щещир, 
мпжете да изразите емпције и ппделите са 
друдима страхпге, пнп щтп гам се сгиђа, не 
сгиђа, щтп гплите или мрзите. Кад нпсите 
цргени щещир, прпблеме ппсматрате крпз 
интуицију, гпдећи се предпсећајем и 
емпцијама. Такпђе, ппкущагате да размислите 
п тпме какп ће и друди људи емпципналнп 
реадпгати. Ппкущагате да разумете пддпгпре 

људи кпји не знају у пптпунпсти гаще разлпде. Пбишнп се псећаоа и интуиција у 
распрагу мпду угести самп акп су ппткрепљени лпдикпм. Цргени щещир гам 
пмпдућага да се пслаоате на интуицију, без икакге пптребе да тп ппрагдага. Цргени 
щещир дпзгпљага да се дпгпри п псећаоима у гези са некпм темпм. 

Зелени шешир је фпкусиран на креатигнпст: 
мпдућнпсти, алтернатиге и нпге идеје. Тп је 
прилика за изражагаое нпгих кпнцепата и 
нпгих перцепција. 

 

Црни шешир је прпсуђигаое ― ђавпљи адвпкат, указује на тп защтп нещтп мпжда 
неће функципнисати. Упшите пптещкпће и ппаснпсти, пткријте щта мпже кренути 
наппакп. Верпгатнп најснажнији и најкприснији пд сгих щещира, али мпже птежати 
рад акп се прегище кпристи. Ппмпћу црнпд щещира размищљајте п сгим лпщим 
аспектима пдлуке. Анализирајте пдлуку и ппкущајте да утгрдите защтп пна мпжда 
није дпбра. Тп је гажна анализа јер надлащага слабе ташке у плану. Пмпдућује гам да 
их елиминищете, прпмените план или припремите резергни план. Није ни на кпји 
нашин маое знашајан или недатиган щещир. Црни щещир се кпристи да ппкаже 
защтп се неки предлпд не уклапа у шиоенице, распплпжигп искустгп, систем кпји се 
кпристи или пплитику кпја се следи. Црни щещир угек мпра размищљати лпдишнп. 
Размищљаое црнпд щещира ппмаже да ппбпљщате сгпје планпге. Такпђе гам мпже 
ппмпћи да упшите пзбиљне дрещке и ризике пре недп щтп кренете у акцију.  
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Плави шешир се кпристи за упрагљаое 
прпцеспм мищљeоа. Тп је кпнтрплни механизам 
кпји псидурага ппщтпгаое прагила технике щест 
щещира за размищљаое. 

 

Шаблпн за кпцку урадип је кплега Марјан 
Миланпв. 
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ВЕСНА ЈЕ ПРИМЕНИЛА У ПРАКСИ, ПРПБАЈТЕ И ВИ! 

Васпитач: Весна Макспгић 

Устанпва: ПУ „Цгетић“  Кнић 

Местп: издгпјенп пдељеое у Гружи 

Васпитна група: припремна предщкплска друпа 

Тема (прпјекат): Мали манекени 

Васпитнп-пбразпвна пбласт: уппзнагаое пкплине 

Брпј деце: 24 

ППШТИ ЦИЉ 

 Стицаое и прпщиригаое дешјед знаоа п следећим прпфесијама: мпдни креатпр, 
крпјаш, фризер, щминкер и манекен, крпз хпризпнталну и гертикалну ппгезанпст 
садржаја из разлишитих гаспитнп-пбразпгних пбласти, а сге крпз актиган рад деце и 
интеракцију гаспиташ-дете-рпдитељ. 

ЗАДАЦИ 

 прданизпгаое низа ситуација и актигнпсти са децпм; 

 прданизпгаое и ппремаое прпстпра; 

 набагка пптребних средстага, рекгизита, материјала за рад; 

 сарадоа са рпдитељима (ппремаое кутића, припремаое пдеће и фризура за 

мпдну регију, ппмпћ пкп регије); 

 прданизпгаое гремена (нащед и рпдитељскпд), греме за пджагаое мпдне регије; 
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КПРЕЛАЦИЈА 

 Глагни акценат је бип на гаспитнп-пбразпгнпј пбласти – уппзнаваое пкплине. 

Реализпгана је кпрелација са садржајима следећих пбласти: разгпј дпгпра, ппшетни 
математишки ппјмпги, ликпгна култура, музишка култура и физишкп гаспитаое.  

АКТИВНПСТИ  ПП ПБЛАСТИМА 

УППЗНАВАОЕ ПКПЛИНЕ 

 уппзнагаое са занимаоем – манекен, мпдни креатпр, крпјаш, фризер, щминкер; 

  прибпр и алати за рад кпје кпристе ; 

 панпи - ФРИЗЕР, КРПЈАЧ, ШМИНКЕР; 

 ппсета фризерке и кпзметишарке гртићу;  

 ппремаое фризерскпд, крпјашкпд, щминкерскпд кутка; 

 стгаралашке идре; 

 реализпгаое наще МПДНЕ РЕВИЈЕ. 

РАЗВПЈ ГПВПРА 

АКТИВНПСТИ: 

 Техника „Грпзд“ на реш МАНЕКЕН; 

 интергју са Исидпрпм Јпщпгић; 

 шитаое  приша: Капут, Царегп нпгп пделп, Храбри 
крпјаш, Рак крпјаш; 

 састагљаое прише пп сликама: Зебра и оена ребра, Петап и кпкпщке; 

 интерактигна приша Дпбри мајстпр фризер. 

ППЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ППЈМПВИ 

АКТИВНПСТИ: 

 уппзнагаое алата за мереое, мернихјединица; 

 мереое  крпјашким сантиметрпм (дужина и щирина 
материјала, рукага, блузпна, панталпна..); 

 фпрмираое скуппга; 

 низаое дудмића пп задатку; 

 упшагаое гелишина . 
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ЛИКПВНА КУЛТУРА 

 Техника „Грпзд“ на реш МАНЕКЕН (друда гаријанта)– сецкаое и лепљеое слишица; 

 цртаое мпдела и щаблпна пдеће; 

 прагљеое фризура пд папира у бпји; 

 израда Мпдне коиде;  

 Израда плаката за регију (пбагещтеое за рпдитеље). 

ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 

 гежбе са рекгизитима (коида на длаги); 

  разгпј фине мптприке – резаое, сагијаое, лепљеое; 

 идре из прирушника Кпрак пп кпрак 2 и 3 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

АКТИВНПСТИ: 

 гежбаое манекенскпд хпда уз музику; 

  дабир музике за Мпдну регију. 

 

ППИС АКТИВНПСТИ  
1.Какп смп дпщли на идеју да пришамп п манекенима?  

Дегпјшица Исидпра Јпщпгић из наще друпе је дешји манекен. Са децпм је тпкпм 
слпбпдне идре шестп раздпгарала п манекенстгу и деца су се заинтереспгала за тему. 
Прги кпрак је бип да са Исидпрпм напрагимп интергју.  

2.Техника „Грпзд“ 

У пргпм су записане сге аспцијације кпје су деца казигала. Друди „Грпзд“ је  
предстагљен сликама из нпгина....  

3.Истражигаоа: Кпји су ппшетни кпраци манекена? Какп 
дплази дп мпдне регије? Какп настаје пдећа кпју 
манекени нпсе на регији? 

4.Истражигаоа на интернету: Шта је ппсап мпднпд 
креатпра? Кпји је оедпг прибпр за рад? Да ли ппстпји 
щкпла за мпдне креатпре? 

5.Гледаое презентација у складу са темпм кпју радимп:  

„Непбишни щещири“, „Непбишне хаљине“, „Непбишне 

фризуре“, „Непбишне ципеле“ и „Екплпщке хаљине“. 

Презентације су деци биле занимљиге јер нису 

приказигале пнп щтп гиде сгакпднегнп.  
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6. Деца креатпри: цртаое и бпјеое хаљина, блуза, 
панталпна, капута....,кпмбинпгана техника, резаое и 
лепљеое креација из нпгина, дпцртагаое делпга 
тела. 

Предстагљаое радпга пп друпама. 

7.Истраживачки рад: Чиме се баге ? Кпје материјале  
кпристи? Какп крпји и узима меру? Прибпр за рад?  

Дпнели смп праги щигаћи прибпр и дешје мащине за щигеое.  

Напрагили смп пд сакупљених слишица панп на тему КРПЈАЧ. 

Стгаралашке идре на пгу тему. 

8.Деца крпјачи: цртаое щаблпна пдела на папиру флпмастерима, резаое, узимаое 
мера друду или дрударици, мереое дужине рукага, нпдагице, дужине и щирине 
дпнесених материјала. 

9.„Царегп нпгп пделп“, „Храбри крпјаш“ „Приша п раку 
крпјашу“, „Капут“ -  читаое, анализа, сампсталнп 
препричаваое, илустрпваое, састављаое приче пп 
сликама „Зебра и оена ребра“, „Петап и 
кпкпщке“,псмищљагаое прише.... 

10.Сга деца  су гећ била кпд фризера и у фризерскпм 
салпну па знају дде и щта раде људи шије је занимаое 
фризер. Знају  кпји им је прибпр пптребан за рад 
(маказе, шещаљ, шетке, фен, щнале, фарба за кпсу, пдрташ...).  

Истраживачки рад: сецкаое слика из нпгина (прибпр за рад  фризера и слике 
фризура). 

Панп на тему ФРИЗЕР. 

11.Фризерка у гпстима— Дпнела је са спбпм сгпј 
пснпгни прибпр за рад, ппказала да деци, именпгала 
да и пписала шему служи (фен, фидарп, маказе, шещаљ, 
шетке, щнале...). Пришала им п тпме щта сге пна ради  
( пере кпсу, щища, сущи, фенира, фарба кпсу, педла 
је... ), а затим  је дегпјшицама напрагила лпкнице и 
друде фризуре. 

12. Деца фризери: прагљеое и ппремаое фризерскпд 
кутка. Прагили смп једни друдима фризуре, стагљали 
гиклере, фенирали кпсу... 
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13.Читаое интерактивне приче „Дпбри мајстпр 
фризер“  Драдана  Лукића: на класичан начин да се 
уппзнају са садржајем, затим интерактивнп. 
Дпдпгпренп је  кпје ће бити кљушне реши, када ћемп 
их и какп кпристити. На реш ЈПЦА -  деца треба брзп 
да ппкрију ущи рукама. На реш ФРИЗЕР - раде 
ппкрете кап да щищају и кажу щтриц-щтриц.  

14.Ликпвне активнпсти на тему фризуре: резаое 
трашица у бпји, сагијаое, лепљеое и дпбијаое 
фризура кпје су стагљане на, раније нацртанп лице, 
кап ппдлпду за рад.  

Кпмбинпвана техника: резаое лица из нпгина, лепљеое на папир и цртаое фризура 
разних пблика и бпја. 

15.Прелиставаое каталпга, резаое слишица и прагљеое панпа на тему ШМИНКЕР.  

16.Шминкерка у гпстима 

 Дпнела је щминку, шеткице, лак за нпкте... Пришала 
је п тпме щта щминкер сге кпристи у сгпм раду, 
ппказигала какп се недује и шисти лице, затим кпјим 
редпм се нанпси кпја щминка. У претхпднпм 
перипду су деца дпнпсила разнпгрсну щминку, 
шеткице, лак за нпкте, пдледалца, турпијице, тедлице 
са кремама...Ппремили смп щминкерски кутак. 

17.Гледаое дечјих мпдних ревија и дискусија:  щта 
су гидели, упшили, какга је пдећа деце манекена, 
какаг је оихпг хпд и стаг, музика тпкпм регије. 

 18.Исидпра у улпзи вршоачкпг едукатпра 
 Ппказала нам је какп пна гежба манекенски хпд и 
стаг са коидпм на длаги збпд прагилнпд држаоа тела. Затим смп тп сги заједнп 
гежбали.  
19. Заједничка „Коига мпде“ настала је кап предлпд 
дегпјшице Дуое и дешака Луке и Михаила. Некпликп 
дана  смп тражили слишице, пдабрали најлепще, 
изрезали их и залепили.  

20. Фпрмираое скуппва: скуп дудмића, нпгина, 
фризура, пдела, капута, щминке, креација... 

 Серијација - низпги пд гећих ка маоим, и пд маоих 
ка гећим.Упшагаое гелишине пдеће: геће—маое.   

Уппзнаваое мерних јединица. 

21.Припрема прпстпра за ревију 
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ВЕСНА  МАКСПВИЋ 

24.3.1959.дпдине  

Местп рпђеоа: Задар, Хргатска 

Васпиташ у ПУ “Цгетић“ Кнић 

Пдељеое у Гружи 

Предстагник целпжигптнпд ушеоа  и 

усагрщагаоа 

Радни стаж: 35 дпдина 

 

“Склпнитж сж пд људи кпји жжлж да пмалпгажж гашж амбицијж. 

Мали људи тп радж, дпк пни истински гжлики, 

чинж да и ги псжћатж, да мпжжтж ппстати гжлики.” 

Марк Тгжн 

22. Мпдна ревија : денерална прпба на кпјпј су дпсти били друдари из гртића и    друда 
на кпју су били  ппзгани шланпги ппрпдице и пп неки кпмщија. 
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Ппщтпгани шитапци „Прпсгетипника“,  
 

П гај електрпнски шасппис је намеоен прпсгетним 
радницима и сгим ппщтпгапцима прпсгетитељске мисије. 
Ппкренули смп да са жељпм да прикажемп примере дпбре 
праксе, изузетне ппјединце међу нама, шестп бпрце са 
гетреоашама, али пне кпји не пдустају и герују да је прпсгета 
угек била и биће сгетипник знаоа. Сматрамп да је сгаки 
пбјагљени текст афирматиган и инспиратиган пнима кпји желе 
да сгпје знаое и рад унапреде. Ппзигамп сге заинтереспгане 
кпледе да нам пищу, акп имају нешим да ппуше, прикажу сгпј 
рад и ппмпдну друдима да дпђу дп нпгих идеја.  
 
Уреднищтгп шаспписа „Прпсгетипник“ 

Бпјана Тубић, прпф. српскпд језика и 

коижегнпсти  

Датум рпђеоа: 2. септембар 1983. 

Краљегп 

Пбразпгаое: Медицинска щкпла 

Краљегп  

Филплпщкп-уметнишки факултет 

Крадујегац, смер српски језик и 

коижегнпст  

 

Биљана Вулпгић, ушитељица 

Датум рпђеоа: 1.10.1972. Ппланић 

Пбразпгаое: Средоа педадпщка 

щкпла 

Педадпщка академија 

Педадпщки факултет 
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Кпнтакт: 

prosvetionik@gmail.com  


