
I… dok su naši drugari iz 4.b  čitali priče Branka Ćopića, drugari iz 4.a su čitali „Deca uče 

roditelje“ i „ Umesto ocena-zvezdica“. 

A zatim su popunjavali tabele u kojima nas je zanimalo što su ih roditelji naučili, što su oni 

naučili svoje roditelje i tako dalje…. 

 



 

 

Znate, naši drugari su naučili mnogo toga od svojih roditelja: hodati, pričati, ići u školu, 

plivati, roniti, raditi kućne poslove, vaspitali su ih, voziti bicikl, vezati pertle, da moraju biti pristojni, 

plesati, pevati, družiti se, bojati, crtati, pomagati, verovati im, da jedu, puzati, oblačenje, biti 

poslušan, da držim olovku, da budem samostalan, …. 



 

A oni su svoje roditelje naučili: da naprave neke pokuse, da je lepše imati životinje za kućnog 

ljubimca, da ne puše, da ne viču na njih kad nisu dobri, …. 

Od učitelja su naučili: pisati, čitati, računati i samostalno učiti, slova, imenice, glagole, 

prideve, pisana slova, praviti plakat, vežbati, množiti, deliti, sabirati, oduzimati, reljef, prirodu, …. 

Njihove želje da nauče svoje učitelje su : da učitelji preskaču stvari, da se igraju, prave 

tulume i pidžama žurke,pevaju, šale, šaranje po tabli,da igraju folklor i lepo pevaju, da često imamo 

fizički, da ukinu zadaće, da prave od jedne žvake više balona,…. 



 

 

U priče „ Umesto ocena – zvezdice“ čitali smo o malo drugačijoj školi. U toj školi umjesto 

ocjena, svaki predmet ima svoju boju zvjezdica, ali isto tako postoji i crna zvjezdica iz vladanja koja 

poništava ostale dobre zvjezdice.  Djeca smatraju da se ne bi osjećala dobro ako bi prelazila u 



„starije“ razrede jer su „inteligentniji“ i većinom bi im bilo jako teško da se rastanu od prijatelja. A što 

se tiče ocjenjivanja zvjezdicama - na neki način je to dobro, a na neki nije,neki misle da bi se djeca 

opustila i da je to zato loša ideja,  neki misle da bi to bilo zabavnije, a neka djeca su napisala da bi 

voljela crnu zvjezdicu iz vladanja jer su oni sami dobri i pristojni , a onaj ko nije – neka je i dobije. 

 

 

 

U raspravi „NEŠTO DRUGAČIJA ŠKOLA“ I „ZA OVAKVU ŠKOLU“ poželjeli smo da u sklopu 

škole imamo bazen, da nema jedinica, a na muzičkom da samo pjevamo ( karaoke ) i sviramo, da 

često idemo na ekskurzije i zabavljamo se ,  puno smijeha, te da naše knjige budu kraće.  Oni učenici 

koji su za ovakvu školu kakva je sada kažu da misle da su njihovi učitelji blagi, vole što moraju prvo da 

nauče „neke“ stvari, pa onda da uživaju i igraju se, da je „proces učenja dobar i lagan“, da učitelji ne 

pretjeruju sa zadaćama, a knjige su kvalitetne…. 



 

 



 

 



 

 

Eto, mi ovako maleni smo zaključili da su ove ocjene 5,4,3,2,1  dobre, pa tko se koliko 

potrudi – toliko i dobije. Isto tako – učitelji nas ne tjeraju da učimo, oni nam samo kažu da je to za 

naše dobro. Naše knjige su kvalitetne i nemamo puno zadaće, ali voljeli bi da imamo bazene, 

dvorane ( iako je mi imamo, ali druga djeca nemaju), da putujemo češće i možda da nam knjige 

budu lakše, jer su nam torbe teške za naša mala leđa.  

Ne želimo previše, pa se nadamo da će neko doći na stranicu naše škole, pročitati ovo i 

shvatiti da nama klincima ne treba puno – lijepa riječ, malo zabave i igranja, malo lakša torba i 

puno, puno smijeha… jer od njega RASTEMO. 



 

 



 

 

И… док су наши другари из 4.2 читали приче Бранка Ћопића, другари из 4.1  су читали 

„Деца уче родитеље“ и „ Уместо оцена-звездица“. 

А затим су попуњавали табеле у којима нас је занимало што су их родитељи научили, 

што су они научили своје родитеље и тако даље…. 



 

 



 

 

Знате, наши другари су научили много тога од својих родитеља: ходати, причати, ићи у 

школу, пливати, ронити, радити кућне послове, васпитали су их, возити бицикл, везати пертле, 

да морају бити пристојни, плесати, певати, дружити се, бојати, цртати, помагати, веровати им, 

да једу, пузати, облачење, бити послушан, да држим оловку, да будем самосталан, …. 

 

 

А они су своје родитеље научили: да направе неке покусе, да је лепше имати 

животиње за кућног љубимца, да не пуше, да не вичу на њих кад нису добри, …. 

Од учитеља су научили: писати, читати, рачунати и самостално учити, слова, именице, 

глаголе, придеве, писана слова, правити плакат, вежбати, множити, делити, сабирати, 

одузимати, рељеф, природу, …. 

Њихове жеље да науче своје учитеље су : да учитељи прескачу ствари, да се играју, 

праве тулуме и пиџама журке,певају, шале, шарање по табли,да играју фолклор и лепо певају, 

да често имамо физички, да укину задаће, да праве од једне жваке више балона,…. 



 

У приче „ Уместо оцена – звездице“ читали смо о мало другачијиј школи.У тој школи 

умјесто оцена, сваки предмет има своју боју звездица, али исто тако постоји и црна звездица из 

владања која поништава остале добре звездице.  Деца сматрају да се не би осећала добро ако 

би прелазила у „старије“ разреде јер су „интелигентнији“ и већином би им било јако тешко да 

се растану од пријатеља. А што се тиче оцењивања звездицама- на неки начин је то добро, а на 



неки није,неки мисле да би се деца опустила и да је то зато лоша идеја,  неки мисле да би то 

било забавније, а нека деца су написала да би волела црну звездицу из владања јер су они 

сами добри и пристојни , а онај ко није – нека је и добије. 

 

 

 

У расправи „НЕШТО ДРУГАЧИЈА ШКОЛА“ И „ЗА ОВАКВУ ШКОЛУ“ пожелели смо да у 

склопу школе имамо базен, да нема јединица, а на музичком да само певамо ( караоке ) и 

свирамо, да често идемо на екскурзије и забављамо се , те да наше књиге буду краће.  Они 

ученици који су за овакву школу каква је сада кажу да мисле да су њихови учитељи благи, воле 

што морају прво да науче „неке“ ствари, па онда да уживају и играју се, да је „процес учења 

добар и лаган“, да учитељи не претерују са задаћама, а књиге су квалитетне…. 



 

 



 

 



 

 

Ето, ми овако малени смо закључили да су ове оцене 5,4,3,2,1  добре, па ко се колико 

потруди – толико и добије. Исто тако – учитељи нас не терају да учимо, они нам само кажу 

да је то за наше добро. Наше књиге су квалитетне и немамо пуно задаће, али волели би да 

имамо базене, дворане ( иако је ми имамо, али друга дјеца немају), да путујемо чешће и 

можда да нам књиге буду лакше, јер су нам торбе тешке за наша мала леђа.  

Не желимо превише, па се надамо да ће неко доћи на страницу наше школе, прочитати ово и 

схватити да нама клинцима не треба пуно – лепа реч, мало забаве и играња, мало лакша 

торба и пуно, пуно смијеха… јер од њега РАСТЕМО. 



 

 



 

 


