Кад Ваше дете постане ђак

ИСТОРИЈАТ И ТРАДИЦИЈА ШКОЛЕ:
1. Школа у Бежанији се помиње још 1753. у
време када је Марија Терезија
реформисала школство
2. 1861. – прва школска зграда
3. 1881. – прва школска зграда на спрат
4. 1959. – данашња зграда


ПРВИ УЧИТЕЉИ: Јанко Цетина, Љубица
Рашковић
 УСЛОВИ РАДА: под од земље, у одељењима
од 50 до 80 ђака
 ИМЕ ШКОЛЕ: Месни одбор Бежаније је по
завршетку рата донео одлуку да се школа у
Бежанији назове по славном писцу, пошто
је његова мајка била из бежанијске
породице Нешковића (Јулијана Нешковић)
ПОСТОЈЕ ПОРОДИЦЕ У КОЈИМА ВЕЋ ЧЕТВРТА
ГЕНЕРАЦИЈА ПРВА ШКОЛСКА ЗНАЊА ДОБИЈА
У „СТЕРИЈИ”!










Школски одбор (3+3+3)
Директор школе
Стручни органи школе
Савет родитеља
Ученички парламент
Административно и техничко особље








Годишњег плана рада школе
Школских програма за први и други циклус
основног образовања
Школског развојног плана (даље
спровођење међународних пројеката,
центар за талентоване)
Европски план развоја и 3 међународна
пројекта Еразмус +














Око 1000 ученика
60 наставника
4 стручна сарадника
Настава у 2 смене
Најсавременији концепт целодневне
наставе и боравка
2 информатичка кабинета
Електронски дневници
Сарадња са истоименим школама из Вршца
и Велике Греде
Сарадња са основном школом из Метлике
Стално учешће у међународним пројектима











Школа без насиља
Преко 20 година домаћини дечијег
песничког фестивала “Изданци”
27 носилаца Вукове дипломе
64 освојена места на разним такмичењима
4,61 просек школе
73,10% одличних, 23,04% врло добрих,
3,72% добрих, 0,12% довољних
Резултати Завршног испита– сви положили
и уписали се у првом кругу, 59 у гимназије,
10 у школе за таленте







Да ли сте упознали дете са својим
доживљајима приликом поласка у школу?
Психичка и физичка зрелост су резултат
сложених ефеката, утицаја наслеђа и
средине, али облици понашања из
породице се преносе на другове и
учитељицу
КЉУЧНЕ РЕЧИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СУ: РАДНЕ
НАВИКЕ, КОНЦЕНТРАЦИЈА И
САМОПОУЗДАЊЕ

Карактеристике нових генерација: добре
способности, али краткотрајна пажња,
незрела моторика и сиромашан речник
 Да би се развило самопоуздање потребно
је:
1. Да се проводи довољно времена са
родитељима
2. Да је дете смирено, сигурно и срећно
3. Да се неспоразуми решавају договором и
применом правила
4. Да се показује поштовање и љубав
5. Доследност и у добру и у злу


Да би било успешно детету треба
обезбедити квалитетну исхрану, део дана
за игру и довољно сна
 Адаптација на школу ће бити лакша ако:
1. Дете зна да се извини
2. Поштује правила у игри и учионици
3. Поздравља познате ликове
4. Не узима туђе ствари
5. Не упада у реч
6. Зна да се захвали










Поезија унапређује вербалну интелигенцију
деце
Слушајући песмице усвајају се нови термини,
али се кроз риме уче нова значења речи
Учење песмица стимулише развој говора и уче
да правилно изговарају речи
Учећи песмице вежба се памћење, уче да се
играју речима, развијају машту и креативност,
али се и забављају и насмеју











Богатите речник свог детета – сваки дан нека у
10 реченица опише догађаје из школе и
дружења
Развијајте пажњу – праћење секундаре, игрица
“Ишао сам у куповину” и прецртавање
Вежбајте заједно, возите бицикл заједно
Разговарајте, али директно – што мање
порукама или телефоном
ОДНОС ПРЕМА УЧИТЕЉИЦИ И ШКОЛИ ТРЕБА
ДА ЈЕ ЗАСНОВАН НА ПОШТОВАЊУ И
ДИСКРЕЦИЈИ
НЕМОЈТЕ цепати листове из свеске, подстицати
знање само за оцену, условљавати поклоне
успехом, поредити са другом децом,
изједначавати дете са учеником, не тражите
савршенство











Чврсте основе знања
Да се развије осећај за другарство
Да се омогући уклапање у колектив
Да се развију позитивни ставови према
учењу, школи и учитељу
Да се развије осећај одговорности
Да се објективно оцењује знање
Да се заинтересује за даљи процес учења













Да ли може да преприча испричану причу?
Да ли је овладало различитим временима?
Да ли зна да репродукује до 6 бројева у низу у
напред и 4 у назад?
Да ли зна да броји до 20 у напред и у назад?
Да ли зна да именује годишња доба и објасни
разлике?
Да ли зна да вози бицикл?
Да ли зна да пише своје име, презиме, адресу и
телефон?
Да ли има просторну и временску
оријентацију?
Да ли може да црта врло сложене линије?











Да ли зна да идентификује своје емоције и да
их адекватно испољи?
Да ли препознаје осећања других?
Да ли зна да препозна људе који му могу
помоћи?
Да ли зна који су његови таленти и да ли може
да их демонстрира?
Да ли се интересује за мишљење других?
Да ли зна да упути и да прими комплимент?
Да ли зна да процени да ли је намера случајна
или намерна?
Да ли зна да наведе последице лагања?
Да ли зна да дели са другима заједничку
целину?

