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НАЈЛЕПШИ МЕСЕЦ У РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА

Месец април је најлепши месец у години за школског психолога. 
Сваки дан је радостан јер је то време када се предшколци уписују у 
школу, а први корак на том путу је процена зрелости коју врше психолог 
и педагог. 

Приликом процене користи се тест који обухвата различите 
задатке који су осмишљени тако да се процени зрелост психичких 
функција за полазак у школу (опажање, говор, логичко размишљање, 
пажња, памћење, учење, мишљење). Психолог, такође, процењује и 
мотивисаност детета за полазак у школу, ниво социјалне и емоционалне 
зрелости и самосталност детета у различитим свакодневним 
активностима.

Задаци су осмишљени као игра и предшколци и психолог веома 
уживају док их решавају. Током процене јако је важно да дете и психолог 
успоставе однос поверења, како би дете могло да остане без маме и 
тате у канцеларији и опусти се док решава задатке. Нека деца остварују 

контакт лакше, док некима треба више времена и подршке – зато најчешће у почетку цртамо и 
бојимо заједно и разговарамо о омиљеним играма. У овоме нам помажу и мама и тата јер, док 
ми цртамо, они одговарају на питања о дотадашњем развоју детета. Често се дешава да дете 
том приликом први пут чује разне занимљивости из свог живота (као нпр. када је проговорило, 
а када проходало) и, наравно, постане свесно тога колико га мама и тата заиста познају и шта 
све знају о њему. 

Психолог мора да се труди да не помаже детету док решава задатак, чак ни похвалом. 
Веома је важно да сваки задатак дете решава самостално како бисмо проценили зону тренутног 
развоја. И мала реч хвале може да утиче на то да дете тачно реши задатак, а самостално можда 
не би могло да га реши. Треба разликовати шта дете може да уради самостално од онога 
што може да постигне уз помоћ одрасле особе или вршњака, јер ако два детета имају исто 
самостално постигнуће, ипак ће дете које постиже више уз помоћ одраслог у наредном периоду 
и напредовати брже, јер оно има већи капацитет за учење и даљи развој, у односу на друго дете 
које не напредује уз помоћ одраслог.  

Некад су одговори деце врло занимљиви, а психолог не сме да реагује чак и када је нешто 
на први поглед веома смешно, јер то што је нама одраслима смешно, у ствари је само још једна 
карика у развоју мишљења детета. 

Надам се да се и предшколци радују тестирању бар упола колико и психолог! Добро нам 
дошли!

П.С.  И на крају, ево показатеља на основу којих знамо одговор на питање „Да ли је 
дете зрело за полазак у школу?”:

• има добру координацију финих покрета прстију, руку и ока;
• црта комплетну фигуру човека са детаљима;
• зна која му је лева, а која десна страна тела;
• уме да разврста предмете по боји, облику и величини, уочава сличности и разлике између 

предмета;
• може вољно да се усредсреди и задржи пажњу преко 20 минута;
• може да буде одвојено од родитеља дуже време;
• број социјалних контаката је знатно проширен;
• бира омиљеног друга и заштитнички се односи према млађој деци;
• дете показује спонтано интересовање за стицање нових знања за учење и писање и радује 

се тим активностима;
• способно је да поднесе критику, похвалу, успех и неуспех, ускраћивање жеља и 

потреба;
• прихвата ауторитет одрасле особе – учитеља.

Психолог Слађана Луковић
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Научни дан у Петници

Група од 18 ученика седмог и осмог разреда наше школе била је, у петак 
8. маја 2015. године, у посети Истраживачком центру „Петница“. На почетку су 
домаћини упознали госте из „Старине“ са програмом обиласка. Након срдачног 
дочека, сви ученици су заједно отишли на Петничко језеро и  учествовали у 
узимању узорака. Онда су се поделили у две групе и у групама наставили са 
активностима. Једна група се бавила хемијом – упознали су се са хемијском 
лабораторијом, присуствовали предавању и бавили се лабораторијским 
вежбама. Друга група се бавила биологијом, тачније упознавањем са алгама Петничког језера. По 
завршетку, групе су се замениле. Уследио је заједнички обилазак Станице и галеријског простора. За 
крај су остављене геонауке. У овом делу ученици су се упознали са појмовима као што су геологија, 
геолог, геонаука, посматрали су рудне минерале, микрофосиле, стерео пару...

Математика
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење Републичко 

такмичење
Марко Јовановић, 2. место 1. место
Илија Николић, 3. место
Михајло Јовановић,
Ана Крстић,
Мина Благојевић, 3. место
Урош Стојановић, 3. место

Информатика и рачунарство
Програмирање

Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Лука Брчић, 2. место

Техничко и информатичко образовање
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Матија Савић, 5/2 2. место
Урош Поповић, 3-4. место
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Српски језик
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Синиша Благојевић, 5/2 1. место 3. место
Матија Савић, 5/2 1. место /
Теодора Машковић Ђери, 6/1 3. место /

Књижевна олимпијада
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Милица Бојовић, 8/4 2. место /
Јелена Гајдаш, 8/3 2. место /

Историја
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Теодор Крстић, 5/2 1. место 3. место
Филип Ђукић, 1. место /
Ђорђе Марић, 3. место /

Физика
Име ученика, 
одељење

Општинско такмичење Градско такмичење Републичко 
такмичење

Катарина Ђинђић, 1. место 3. место
Владимир Петковић, 2. место 3. место
Илија Николић, 3. место
Тара Чармак, похвала
Катарина Ђорђевић, 2. место
Михајло Јовановић, 3. место
Мина Благојевић, 1. место 2. место 1. место

Енглески језик 
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Јелена Зарић, 8/4 3. место
Милица Бојовић, 8/4 3. место
Иван Филиповић 8/4 3. место
Петар Вулета, 8/4 2. место
Неда Прерадовић 8/4 3. место /
Јован Вукићевић, 8 учешће /
Урош Стојановић, 8 учешће /
Јана Орландић, 8 учешће /

Немачки језик
Име ученика, одељење Општинско такмичење
Неда Прерадовић, 8/4 2. место

Географија
Име ученика, одељење Општинско такмичење
Филип Ђукић 3. место
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Билогија
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење Републичко 

такмичење
Синиша Благојевић, 5/2 1. место 2. место
Матија Савић, 5/2 1. место 2. место
Милена Милинковић, 5/2 2. место /
Страхиња Батањски 5/1 2. место 1. место
Ана Благојевић 6/2 2. место 3. место
Анђела Кесар 6/2 2. место /
Катарина Ђинђић 6/2 2. место /
Нина Домуз 6/1 3. место
Милица Којић 7/4 3. место
Вања Танасић 7/4 3. место
Јелена Гајдаш 8/3 2. место 2. место
Милица Бојовић 8/4 3. место
Софија Петровић 8/4 3. место

Хемија
Име ученика, одељење Општинско такмичење Градско такмичење
Петар Вукадиновић, 1. место
Марија Антић, 2. место
Стефанија Брчић, 3. место
Михаило Алексић, 3. место
Јана Орландић, 8/4 3. место

Мислиша, старији разреди
Име ученика, одељење Општинско такмичење
Марко Јовановић, 5/2 похвала
Вук Стојменовић, 5/2 похвала
Андреј Чамерник, 5/1 похвала
Кристијан Младеновић, похвала
Илија Николић, похвала
Ива Пауновић, похвала

Градско такмичење соло певача и малих вокалних састава деце основних школа 
Београда - 

“Златна сирена”

У IV категорији, жанр: староградска песма
Лазар Парежанин је освојио I1

У IV категорији, жанр: домаћа изворна народна песма
Марта Хаџиманов је освојила I5

У IV категорији, жанр: популарна забавна песма свих епоха
Дует: Катарина Кочетова и Уна Вујошевић су освојиле I2
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Укрштеница

Забавите се решавајући нашу укрштеницу. Уколико је тачно решите, у обојеним пољима открићете 
назив једног школског предмета. 
1. То је природна наука која се бави проучавањем својстава природних тела и појава.    
2. Настава која се одвија на два језика, у нашој школи на српском и енглеском језику
3. Ствара звук који означава почетак и крај часа.     
4. Наш матерњи језик.      
5. Она нас учи од првог до четвртог разреда.   
6. Час на којем се свира и пева.
7. Зграда у којој учимо.

                          

Тијана Ивановић 5/3
Милена Милинковић 5/2

Погодак

Учила деца у школи слово „А“. Учитељица напише слово А на табли и каже:
- Ко ће да погоди ово слово?
Перица скине капу и баци је према табли.
- Ја сам погодио!!!

Петица
Пита мама Перицу:
- Има ли петица у школи?
- Има, добијају деца.

H2O
Пита наставница:
- Која је ознака за воду?
- H2O.
- А шта значи H2O + H2O + H2O?
- Хммм...па поплава!

Одговарање
- Сине, како је прошло одговарање?
- Побожно.
- Како то?
- Фино, наставник пита, ја се крстим. Ја одговарам, он се крсти.

Добра и лоша вест
Дође мали Перица кући:
- Мама, тата, имам добру и лошу вест!!!
- Која је добра?
Перица:
- Да сам добио пет!
- Браво! А лоша?
- Лоша је да је то лаж!

Тест
Пита мама сина:
- Како је било на тесту?
- Добро.
- Шта ћеш добит?
- Неоправдани.

Јована Живановић 5/2
Теодора Богдановић 5/2

Погодак

Учила деца у школи слово „А“. Учитељица напише слово А на табли и каже:
- Ко ће да погоди ово слово?
Перица скине капу и баци је према табли.
- Ја сам погодио!!!

- Има, добијају деца.
H2O

Пита наставница:
- Која је ознака за воду?
- H2O.
- А шта значи H2O + H2O + H2O?
- Хммм...па поплава!

Добра и лоша вест
Дође мали Перица кући:
- Мама, тата, имам добру и лошу вест!!!
- Која је добра?
Перица:
- Да сам добио пет!
- Браво! А лоша?
- Лоша је да је то лаж!
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