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У ОВОМ БРОЈУ 
ПРОЧИТАЈТЕ: 

 ВЕСТИ 
 УЧЕСТВУЈЕМ У... 
 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ 

ОД НАСИЉА 
 ШКОЛСКИ 

БИОСКОП 
 УКРАТКО 
 O ЛИКУ & ДЕЛУ... 
 ДЕФИНИСАЊЕ  
 СТРИПић... 
 ПРОМОЦИЈА 

ТАЛЕНТА 
и тако то... 

ПРВИ САСТАНАК  
УУЧЧЕЕННИИЧЧККООГГ  ППААРРЛЛААММЕЕННТТАА    

биће организован 

УУ  ППООННЕЕДДЕЕЉЉААКК  
2222..ССЕЕППТТЕЕММББРРАА  
са почетком у 12:45h
(У БИБЛИОТЕЦИ ШКОЛЕ) 

 
ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ТОМ 

ПРИЛИКОМ ПРЕДСТАВЉАЈУ  
ПО ДВА ИЗАБРАНА ПОСЛАНИКА  

(настојте да Вам посланике не бирају 
одељенске старешине него ВИ САМИ) 

 
МОЛЕ СЕ и СВЕ/СВИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ/ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
УЧЕНИЦЕ/УЧЕНИЦИ 

(како за активности Парламента тако и 
за било коју другу ваннаставну и/или 

наставну активност) 
ДА ТОГА ДАНА ДОЂУ НА САСТАНАК У 
ПРЕДВИЂЕНО ВРЕМЕ са евентуалним 

идејама/предлозима... 
 

A ПРЕ ТОГА ПОСЕТИТЕ САЈТ 
www.ucenickiparlament.weebly.com    

OOББРРААЋЋААЊЊЕЕ    ППССИИХХООЛЛООГГАА:: 
  
ПОШТОВАНЕ  УЧЕНИЦЕ  И  ПОШТОВАНИ  УЧЕНИЦИПОШТОВАНЕ УЧЕНИЦЕ И ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ 
на овај потез сам се одлучио јер ме 
прилично унесрећује чињеница да већ 
неколико година Ученички Парламент све 
слабије ради и да је Ваше интересовање за 
било какву активност (па чак и за 
организацију школских забава/журки или 
турнира) сваке године све мање и мање... 
 
Будући да сам, дуго размишљајући, дошао 
до закључка да је кривица за то великим 
делом и моја – решио сам да (у покушају 
спречавања таквог суноврата) направим и 
поделим Вам по један примерак 
традиционалног гласила Парламента у коме 
ћу Вас информисати шта све можете (ако 
хоћете) да учините да би Вам боравак у 
Школи био пријатнији и занимљивији... А 
можете ПУНО ТОГА јер сте (као што Вам 
често понављам) КРОЈАЧИ СВОЈЕ 
СУДБИНЕ и ТРЕБАЛО БИ ДА ЗА ЊУ 
БУДЕТЕ  МНОГО ЗАИНТЕРЕСОВАНИЈИ.  
 
Школа не би требала да Вам служи само за 
наставу већ (чак и много више) ЗА 
ДРУЖЕЊЕ и БАВЉЕЊЕ ОНИМ ШТО ВАС 
ЗАНИМА а ваши међусобни односи би 
требали (као и до сада) да буду засновани на 
САРАДЊИ И ПРИЈАТЕЉСТВУ а не на 
међусобном такмичењу (осим, евентуално, 
спортском а и тада БЕЗ 
НЕПРИЈАТЕЉСТАВА)... Чињеница да међу 
Вама (већином) влада веома изражено 
ДРУГАРСТВО И БЛИСКОСТ требала би да 
буде добра основа да се (као у неким 
ранијим генерацијама) поново реализују 
многи културно-забавни садржаји у којима 
би ВЕЋИНА ВАС УЧЕСТВОВАЛА. 
 
На крају овог уводног текста желим ДА ВАМ 
СЕ (свима) ИЗВИНИМ јер сам у претходних 
пар година (а нарочито током прошле 
школске године) све мање био спреман да се 
бавим мотивацијом и подстицањем на 
активности па сам се (полако али сигурно) 
претворио у оно што сам одувек највише 
мрзео а то је неко ко отаљава свој посао...  
 
Припишите то чињеници да ме самлело 
време (радим у овој Школи већ тринаест 
година), да ме је (као и већину моје 
генерације и транзиционих губитника) 
ухватила апатија од недостатка НАДЕ ЗА 
БОЉИ/КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ као и 
чињеници да сам у прошлој школској 
години доживео велику личну трагедију 
(која је само додатно појачала крошее и 
аперкате које ми је лични и професинални 
живот приређивао у последњих пар 
година)... НАСТОЈТЕ ДА МИ ОПРОСТИТЕ ☺

ЗА СВЕ ОНЕ (Вас и Ваше родитеље) КОЈИ 
ТРАЖЕ ОДГОВОРЕ НА БРОЈНА ПИТАЊА 
ВЕЗАНА ЗА ОДРАСТАЊЕ, СТРЕС, УЧЕЊЕ, 
ЕМОЦИЈЕ, ДЕЧЈА ПРАВА, НАСИЉЕ... 

А КОЈИ НЕ ЖЕЛЕ ДА СЕ ОБРАТЕ ЛИЧНО 
и/или писано ПРЕКО ПП САНДУЧЕТА -  

ПОСЕТИТЕ САЈТОВЕ 

www.prijatelj.weebly.comwww.prijatelj.weebly.com
www.psiholognapoziv.weebly.comwww.psiholognapoziv.weebly.com

www.anarhija.weebly.comwww.anarhija.weebly.com    
www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-

prava/konvencije/55-konvencija-o-pravima-detetaprava/konvencije/55-konvencija-o-pravima-deteta    

ПОНОВО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ОГРАНАК 

ЦЦРРВВЕЕННООГГ  ККРРССТТАА У ШКОЛИ... 
АКО ИМАШ ПОТРЕБУ ДА ПОМАЖЕШ ДРУГИМА и/или 

ДА НАУЧИШ ДА ПРУЖАШ ПРВУ ПОМОЋ 
ПРИЈАВИ СЕ (што пре) КОД ПСИХОЛОГА 

ШКОЛЕ...

PPRRIIDDRRUUŽŽII  SSEE  RREEDDAAKKCCIIJJII  ARHIVEARHIVE  ––  NNAAPPIIŠŠII  TTEEKKSSTT  oo  bbiilloo  ččeemmuu  &&  PPOOŠŠAALLJJII  GGAA  NNAA  ppaarrllaammeenntt..ppoolljj..sskk@@ggmmaaiill..ccoomm  
iillii  nnaass  kkoonnttaakkttiirraajj  pprreekkoo  ffoorrmmuullaarraa  nnaa  ssaajjttuu  UUččeenniiččkkoogg  PPAARRLLAAMMEETTAA......  SSVVII  PPRREEDDLLOOZZII  SSUU  DDOOBBRROODDOOŠŠLLII  ☺☺  

ПОЗИВАМО 
УЧЕНИКЕ/УЧЕНИЦЕ КОЈИ 
ИМАЈУ ВВИИДДЕЕОО  ЗЗААППИИССЕЕ 

ИЗ ШКОЛЕ ИЛИ СА 
ПРАКСЕ (ЗА КОЈЕ 
СМАТРАЈУ ДА СУ 

ЗАНИМЉИВИ ЗА ШИРУ 
ПУБЛИКУ) ДА НАМ ИХ 
ДОСТАВЕ – НА MAIL 

(parlament.polj.sk@gmail.com) 
ИЛИ на ЗВАНИЧНУ 

Facebook групу ШКОЛЕ 
(Poljoprivredna skola PKB)... 
ОЧЕКУЈУ ВАС ВРЕДНЕ НАГРАДЕ 

http://www.ucenickiparlament.weebly.com/
http://www.ucenickiparlament.weebly.com/
http://www.prijatelj.weebly.com/
http://www.psiholognapoziv.weebly.com/
http://www.anarhija.weebly.com/
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/konvencije/55-konvencija-o-pravima-deteta
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/konvencije/55-konvencija-o-pravima-deteta
mailto:parlament.polj.sk@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠŠkkoollaa  kkoojjuu  ppoohhaađđaattee  nnuuddii  VVaamm  vveelliikkii  bbrroojj  ttrraaddiicciioonnaallnniihh  sseekkcciijjaa  
aallii  ((kkaaoo  ššttoo  ssttaallnnoo  ppoonnaavvlljjaammoo))  SSVVAAKKUU  AAKKTTIIVVNNOOSSTT  zzaa  kkoojjuu  
mmoožžeettee  ddaa  sskkuuppiittee  ggrruuppuu  oodd  ddeesseettaakk  zzaaiinntteerreessoovvaanniihh  ddrruuggaarraa//ddrruuggaarriiccaa  ––  mmoogguuććee  jjee  ((uuzz  
mmaannjjee  iillii  vviiššee  ttrruuddaa  zzaaiinntteerreessoovvaanniihh))  rreeaalliizzoovvaattii......  OObbrraattiittee  ssee  ii  pprreeddlloožžiittee  ppaa  ććeemmoo  nnaassttoojjaattii  
ddaa  VVaamm  iizzaađđeemmoo  uu  ssuussrreett..  U  2014/15.  PREDVIĐENE  SU  SLEDEĆE  (besplatne)  SEKCIJE:U 2014/15. PREDVIĐENE SU SLEDEĆE (besplatne) SEKCIJE:    
  
1.  NOVINARSKO/LITERARNA1. NOVINARSKO/LITERARNA  ––  ssvvii  kkoojjii  ssee  bbaavvee  ppiissaannjjeemm  ii//iillii  ffoottooggrraaffiijjoomm  ((iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa
ssee  ttiimmee  bbaavvee))  mmoogguu  kkoonnttaakkttiirraattii  PPSSIIHHOOLLOOGGAA  ŠŠKKOOLLEE  ((uukkoolliikkoo  žžeellee  ddaa  rraaddee  uu  rreeddaakkcciijjii  nnoovviinnaa
PPaarrllaammeennttaa  --  AARRHHIIVVAA))  iillii  NNAASSTTAAVVNNIICCEE  SSRRPPSSKKOOGG  JJEEZZIIKKAA  LLAANNUU  SSIIMMIIĆĆ  TTOODDOORROOVVIIĆĆ  iillii
BBOORRIISSLLAAVVUU  VVUUČČKKOOVVIIĆĆ  ((uukkoolliikkoo  žžeellee  ddaa  rraaddee  uu  šškkoollsskkiimm  nnoovviinnaammaa  ––  KKAADD  ZZVVOONNII  iillii  bbii  pprroossttoo  ddaa  nnaauuččee
ddaa  bboolljjee  ppiiššuu  ppooeezziijjuu  ii  pprroozzuu))  
2.  DRAMSKO/RECITATORSKA2. DRAMSKO/RECITATORSKA  ––  ssvvii  kkoojjii  ssee  bbaavvee  gglluummoomm,,  rreecciittoovvaannjjeemm,,  ssttaanndd  uupp--
kkoommeeddiijjoomm  ii  jjaavvnniimm  ggoovvoorroomm  ((iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa  ssee  ttiimmee  bbaavvee))  mmoogguu  kkoonnttaakkttiirraattii  PPSSIIHHOOLLOOGGAA  ŠŠKKOOLLEE,,
VVEERROOUUČČIITTEELLJJAA  MMLLAADDEENNAA  JJOOVVAANNOOVVIIĆĆAA  ii  NNAASSTTAAVVNNIICCEE  SSRRPPSSKKOOGG  JJEEZZIIKKAA  JJAASSMMIINNUU
LLJJUUBBIISSAAVVLLJJEEVVIIĆĆ  iillii  JJAADDRRAANNKKUU  RRAAKKOONNJJAACC    
3.  PLANINARSKA3. PLANINARSKA  ––  ssvvii  kkoojjii  ssee  bbaavvee  ppllaanniinnaarreennjjeemm,,  ppeeššaaččeennjjeemm,,  oorriijjeennttiirriinnggoomm,,  kkoojjii  ssuu  iizzvviiđđaaččii  ii
sskkaauuttii  ((iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa  ssee  ttiimmee  bbaavvee))  mmoogguu  kkoonnttaakkttiirraattii  NNAASSTTAAVVNNIICCUU  GGEEOOGGRRAAFFIIJJEE  SSLLAAVVIICCUU
BBOOŠŠKKOOVVIIĆĆ  iillii  NNAASSTTAAVVNNIICCUU  IISSTTOORRIIJJEE  NNAATTAAŠŠUU  ĐĐUUKKUU  
4.  SPORTSKE  SEKCIJE4. SPORTSKE SEKCIJE  ––  ssvvii  kkoojjii  ssee  bbaavvee  kkooššaarrkkoomm,,  ffuuddbbaalloomm,,  ooddbboojjkkoomm,,  ssttoonniimm  tteenniissoomm,,
rruukkoommeettoomm  ii  ssll..  ((iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa  ssee  ttiimmee  bbaavvee))  mmoogguu  kkoonnttaakkttiirraattii  ssvvoojjee  NNAASSTTAAVVNNIIKKEE  FFIIZZIIČČKKOOGG  
5.  MATEMATIČKA5. MATEMATIČKA  ––  ssvvii  kkoojjii  ssee  bbaavvee  mmaatteemmaattiikkoomm,,  aarriittmmeettiikkoomm  ii  ggeeoommeettrriijjoomm  iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa
nnaauuččee  vviiššee  iizz  ppoommeennuuttoogg  pprreeddmmeettaa  ((iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa  ssee  nnjjiimmee  oozzbbiilljjnniijjee  bbaavvee))  mmoogguu  kkoonnttaakkttiirraattii
NNAASSTTAAVVNNIICCEE  MMAATTEEMMAATTIIKKEE  MMIILLIICCUU  MMAACCAANNOOVVIIĆĆ  iillii  GGOORRDDAANNUU  PPRREELLIIĆĆ  
6.  INFORMATIČKA6. INFORMATIČKA  ––  ssvvii  kkoojjii  ssee  bbaavvee  pprrooggrraammiirraannjjeemm,,  wweebb  ddiizzaajjnnoomm,,  ooddrržžaavvaannjjeemm  ssaajjttoovvaa,,
rraaččuunnaarriimmaa  uuooppššttee  ((iillii  kkoojjii  bbii  žžeelleellii  ddaa  ssee  ttiimmee  bbaavvee))  mmoogguu  kkoonnttaakkttiirraattii  NNAASSTTAAVVNNIIKKAA  IINNFFOORRMMAATTIIKKEE
GGOORRAANNAA  MMIILLIIĆĆAA,,  PPSSIIHHOOLLOOGGAA  ŠŠKKOOLLEE  iillii  VVEERROOUUČČIITTEELLJJAA  
  
  

UKOLIKO  SE  VEĆ  BAVITE  NEČIM  INTERESANTNIM  ŠTO  BI  MOGLI  PROMOVISATI  i  predložiti  drugima  –  UKOLIKO SE VEĆ BAVITE NEČIM INTERESANTNIM ŠTO BI MOGLI PROMOVISATI i predložiti drugima –
NNAAPIPIŠŠITEITE  BBAARR  PPAARR  REREČČENIENICCAA  OO  TTOOMEME  II  DDOOSSTTAAVVITEITE  NNAAMM  ((uužžiivvoo  iillii  nnaa  mamaiill))

 

 
Овај део новина је обично посвећен опису и критици најновијих филмова – овога пута ПОЗИВАМО СВЕ 

УЧЕНИКЕ/УЧЕНИЦЕ КОЈИ/КОЈЕ ВОЛЕ И СМАТРАЈУ ДА ПОЗНАЈУ ФИЛМСКУ УМЕТНОСТ ДА СЕ УКЉУЧЕ У РАД 
РЕДАКЦИЈЕ и ДА ПОМОГНУ ДА АДЕКВАТНО ПРИПРЕМИМО И РЕАЛИЗУЈЕМО ТРАДИЦИОНАЛНУ (а прошле године 
пропалу) АКТИВНОСТ – ШКОЛСКИ БИОСКОП... Као и претходних година покушаћемо да Вам у хладним данима 

који долазе понудимо бесплатне пројекције најинтересантнијих филмова у библиотеци Школе.  
Имамо пројектор, добро озвучење и удобне столице (70-так)... Шта још чини биоскоп? Па публика... Односно ВИ ☺ 

Филмове ћемо пуштати у два термина (12h i 14h) да можете да уграбите неки ☺ 
 

МОЛЕ СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ ДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПРЕДЛАЖУ ФИЛМСКЕ НАСЛОВЕ СВОЈИМ 
ПРЕДСТАВНИЦИМА У УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ или ПСИХОЛОГУ ШКОЛЕ... ДА БИ СМО ПРЕ ПОЧЕТКА 

ПРОЈЕКЦИЈА ШТО БОЉЕ ОСМИСЛИЛИ ПРОГРАМ – ХВАЛА УНАПРЕД ☺ 



 
 
 
 
  

Adolescencija se shvata kao specifična faza 
u razvoju, praćena izrazito burnim psihičkim, 
emocionalnim i moralnim krizama, previranjima i 
lutanjima. Često se poistovećuje sa krizom identiteta 
tj. traženjem sebe. Tretira se i kao prelazni period iz 
detinjstva u zrelost. Uzrast adolescenta se određuje 
u rasponu od 12 do 20 godina kada se kod mladih 
dešavaju značajne telesne i psihičke promene 
praćene specifičnim promenama u socijalnoj 
sferi života postaju vezaniji za grupu vršnjaka. 
Razlikuje se pet faza: predadolescencija, rana, 
srednja („prava”), kasna adolescencija i 
postadolescencija. Svaka izaziva određene razvojne 
krize, među kojima su najznačajnije: normativna, 
kriza (konfuzija) identiteta, kriza autoriteta, 
asketizam, hipohondrija i kriza seksualnosti… 
 
Tinejdžer (engl. Teenager) je engleski naziv za 
osobe u fazi adolescencije koji se u 20. veku proširio 
i u druge jezike, uključujući i srpski. 
Reč teenager temelji se na slogu "-teen" u engleskim 
nazivima brojeva od 13 do 19 ("thir-teen", "four-teen" 
itd) tako da se koristi za osobe koje imaju do 20 
godina i preklapa se sa pojmom adolescent (mada 
adolescencija može trajati i duže, po nekima čak i do 
30-tih godina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NNAAJJKKRRAAĆĆEE  OO::            STRESU  STRESU    

U vremenu krize i ograničenih mogućnosti, svako 
od nas proživljava stalnu borbu sa problemima i 
nezadovoljstvom. Iako verovatno, malo ljudi zna 
pravu definiciju stresa, svi smo svesni njegovog 
delovanja na zdravlje i raspoloženje. Prilagođavanje 
uslovima koji nam ne odgovaraju i koji kod nas 
stvaraju osećaj ugroženosti, provocira odgovor 
organizma, odnosno stres, koji najčešće negativno 
deluje na vitalne strukture našeg organizma, na 
stanje duha i tela. Bez obzira da li se sa stresom 
suočavamo burno i agresivno, ili tiho i pomirljivo, on 
ostavlja ozbiljne posledice. 
Stres može biti akutni, kada se razvija trenutna 
reakcija na negativne uticaje iz okruženja, ili 
hronični, kada manje izraženi nepovoljni faktori 
deluju tokom dužeg vremenskog perioda. Bez 
obzira na vrstu stresa, organizam luči hormone, 
adrenalin i kortizol. Oni dovode do ubrzanog rada 
srca, povećanja krvnog pritiska, poremećaja varenja 
i povećanja nivoa glukoze u krvi. Pod dejstvom 
stresnih faktora, mišići postaju napeti i njihove 
produžene kontrakcije mogu izazvati glavobolje i 
različite poremećaje lokomotornog sistema (mišići, 
kosti, zglobovi). Ubrzava se disanje i ponekad mogu 
nastati napadi panike. 
Pod dejstvom stresa, neke osobe izgube apetit, a 
neke jedu mnogo više. Želudac u stresu radi 
ubrzano a posledica toga su česte gorušice, 
«kiselina» u želucu i refluks. Javljaju se muka, 
bolovi, povraćanje, a razvijaju se i zatvor ili vrlo česti 
prolivi. Gotovo uvek se javlja umor, razdražljivost, 
napetost, čak napadi besa i panike, ritam spavanja 
se gubi, razvija se depresija i neraspoloženje. Mogu 
se javiti infekcije, zbog pada imuniteta, glavobolje, 
lupanje srca i bolovi u grudima. Na koži se javljaju 
urtikarije, ekcem, svrab, psorijaza i druge promene. 
Ponašanje je promenjeno, koncentracija je 
smanjena, a pamćenje oslabljeno.  
 

U borbi protiv stresa, značajnu ulogu imaju 
pravilna ishrana, umerena sportska aktivnost ili 
duge šetnje u prirodi, što više vode umesto kafe 

ili alkohola, opuštanje uz što više smeha i 
trenutaka uživanja u krugu porodice i prijatelja…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iako verovatno malo Vas zna – u Školi funkcioniše (ne naročito uspešno jer nam već 
godinama nedostaje adekvatnija podrška Vas i Vaših roditelja) TIM ZA ZAŠTITU OD 
NASILJA... Ovaj Tim radi u skladu sa najnovijim Zakonskim rešenjima koja su 
(konačno) počela da uvažavaju činjenicu da je Srbija jedan od potpisnika takozvane 
Helsinške konvencije o ljudskim i dečjim pravima. U sladu sa tim, PRIORITET 
SVAKE OBRAZOVNE USTANOVE JE UČENIK – što (u prevodu) ZNAČI DA SVI 
NASTAVNICI I OSTALI ZAPOSLENI U ŠKOLI TREBAJU DA RADE U 
NAJBOLJEM INTERESU SVAKOG POJEDINAČNOG UČENIKA... Kako vreme 
odmiče tako sve veći broj nastavnika to počinje i da prihvata pa se može reći da imate 
sreću da pohađate Školu u kojoj je velika većina nastavnika i zaposlenih izuzetno 
spremna na saradnju i puna razumevanja... Postoje, kao i svuda, oni koji (ponekad, 
ređe ili češće) ne pokazuju dovoljno razumevanja a nekada čak i vređaju i/ili 
ugrožavaju Vaša prava. Ono što trebate uvek imati na umu je da IMATE PRAVO da se 
OBRATITE ZA POMOĆ u zaštiti svojih PRAVA i/ili INTEGRITETA (psihičkog i/ili 
fizičkog) UPRAVO POMENUTOM TIMU... 
 
KOORDINATOR TIMA JE PSIHOLOG ŠKOLE pa se možete obratiti njemu ili 
GORDANI ĆELIĆ (referentu za učenička pitanja – u prizemlju gde dobijate potvrde o 
redovnom školovanju i slična dokumenta) UKOLIKO IMATE BILO ŠTA DA NAM 
PRIJAVITE... Budite uvereni da će Vaš identitet ostati zaštićen i da ćemo zaista 
nastojati da, na sve raspoložive načine, zaštitimo Vaša prava i sprečimo njihovo 
kršenje. Kod Gordane Ćelić možete naći i tzv. Knjigu Utisaka u koju možete 
(anonimno) napisati ono što možda ne želite da kažete javno (ili se bojite reakcije 
onoga čiji bi rad komentarisali) a za anonimne dojave možete koristiti i PP sanduče (u 
hodniku u prizemlju) ili ih poslati na mail adresu psihologa (mojpsiholog@yahoo.com) 
sa naznakom (SUBJECT) 'za Tim za zastitu' 
 
Ovom Timu se možete obratiti i ukoliko Vas neko od Vaših drugara/drugarica fizički 
i/ili psihički ugrožava (a povodom toga se možete obratiti i šolskom policajcu Milošu 
Spasojeviću) kao i ukoliko smatrate da roditelji/staratelji/rodbina ugrožavaju Vaš 
integritet u meri da je potrebno da se na Vašoj zaštiti angažuju državne institucije 
(Škola, Policija, Centri za socijalni rad i sl.)... Škola koju pohađate (i njen Tim za 
zaštitu...) je deo organizovane interresorne saradničke mreže koja ima za cilj da 
adekvatno (i brzo) zaštiti prava i integritet svakog deteta u lokalnoj zajednici – i TVOJ!
 

 
Više o funkcionisanju Tima kao i o načinima zaštite prava potražite na SAJTU ŠKOLE 

(www.skolapkb.edu.rs) na stranici posvećenoj ovom Timu (http://skolapkb.edu.rs/node/170),  
tu možete preuzeti i brojna dokumenta koja vam mogu biti korisna... Detaljne informacije na 

temu nasilja u školi možete naći na sajtu U PRAVU SI (www.upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-
u-skoli-bezbednost-i-mladi/nasilje-u-skoli-opste-informacije/) 

mailto:mojpsiholog@yahoo.com
http://www.skolapkb.edu.rs/
http://skolapkb.edu.rs/node/170
http://www.upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-u-skoli-bezbednost-i-mladi/nasilje-u-skoli-opste-informacije/
http://www.upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-u-skoli-bezbednost-i-mladi/nasilje-u-skoli-opste-informacije/
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Razvoj&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Psiha
http://sh.wikipedia.org/wiki/Psiha
http://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Identitet&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Seksualnost
http://sh.wikipedia.org/wiki/Engleski_jezik


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

NNIIKK  VVUUJJIIČČIIĆĆ  ––  uu  rruubbrriiccii  kkoojjuu  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  ppoossvveeććuujjeemmoo  lljjuuddiimmaa  ii  ddooggaađđaajjiimmaa  kkoojjii  VVaamm  mmoogguu  bbiittii
iinntteerreessaannttnnii  ii  mmoottiivviissaattii  VVaass  nnaa  uussppeehh  zzaaiissttaa  mmiisslliimm  ddaa  nniissaamm  iimmaaoo  bboolljjii  iizzbboorr  oodd  AAuussttrraalliijjaannccaa  ssrrppsskkoogg
ppoorreekkllaa  kkoojjii  jjee,,  iiaakkoo  rroođđeenn  bbeezz  rruukkuu  ii  nnoogguu,,  rreeššiioo  ddaa  ggaa  ttoo  nnee  sspprreeččii  ddaa  vvooddii  iizzuuzzeettnnoo  aakkttiivvaann  žžiivvoott......  SSuuššttiinnaa
nnjjeeggoovviihh  mmoottiivvaacciioonniihh  ggoovvoorraa  kkoojjee  ddrržžii  ššiirroomm  ssvveettaa  jjee  ddaa  uukkoolliikkoo  jjee  oonn  ssaa  ttaakkvviimm  ffiizziiččkkiimm  hheennddiikkeeppoomm
uussppeeoo  ddaa  oossttvvaarrii  ssnnoovvee  oonnddaa  MMOOŽŽEE  SSVVAAKKOO..  NNaaddaamm  ssee  ddaa  ććee  VVaamm  nneekkee  nnjjeeggoovvee  rreeččii  bbiittii  IINNSSPPIIRRAACCIIJJAA......  


