
ТУТУРУТУТУУУ У 

Добар дан. Овде наш Први школски радио  

Ја самИскра из IV1, ja сам Наташа из IV2, а ја Вања из IV

Данас је петак22. април 2016. 
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Искра: Наша данашња специјална94. емисија посвећена је8. Недељи ненасиља. У 
данашњој емисији ћемо вам укратко саопштити резултате анкете које су одељењски 
медијатори спровели у одељењима четвртог разреда. 

Наташа: Почетком априла свих 15 одељењских медијатора је на часовима одељењског 
старешине поделило другарима анкетне листиће које су они, уз нашу малу 
помоћ,попунили. Анкета је била анонимна, што значи да деца нису писала своја имена. 
Желели смо да добијемо искрене одговоре на постављена питања. 

Вања: Анкета је имала за циљ да испита да ли деца препознају облике насиља, какво 
мишљење имају о вршњачком насиљу, да ли су скоро доживели насиље у школи од друге 
деце или су и сами били насилни према некоме. На крају смо их замолили да напишу своје 
предлоге на који начин би могло да се смањи насиље у нашој школи и да се сви осећамо 
безбедније док боравимо у школи. Резултате анкете смо прочитали својим другарима и 
учитељу и учитељицама на часу одељењске заједнице. 

Искра: Издвојићемо неколико занимљивих података.Деца су свесна која понашања 
можемо да сврстамо у насилна. На основу одговора, закључили смо да је у нашој школи 
присутније вербално насиље него физичко и  то: оговарање и причање лажи о њима другој 
деци, називање погрдним именима, мада има и неких обликафизичког насиља, најчешће 
шутирање и гуркање. Искључивање из групе вршњака није толико присутно у нашој 
школи. 

Наташа:Деца углавном не добијају, нити шаљу другима, ружне поруке преко мобилних 
телефона или друштвених мрежа, што је за сваку похвалу.Деца се углавном слажу у 
мишљењу да насилници нису само дечаци и да насилно понашање није само део 
одрастања које ће проћи само по себи. 

Вања: Оно што нас брине је да деца мисле да су жртве насиље понекад саме за то криве, а 
не само насилник али нас радује да готово сва деца мисле да пријава насиља одраслима у 
школи није „цинкарење“ и да деца не буду само посматрачи туча, већ да помогну тако што 
ће брзо позвати прву одраслу особу на коју наиђу у школи, да би могла да заустави тучу 
деце. 

Искра: Да чујемо шта деца предлажу. Сва деца би волела да се насиље заустави и свако 
има предлог за који мисли да је добар. Слажемо се са предлогом да „треба да сенаправе 
часови лепог понашања, не само за насилну децу, већ за сву децу, зато што кад неко 
постане насилник, тешко се заустави“. 



Наташа: „У нашој школи би требало бити забрањено остајање и дуже задржавање деце  
после школе, како би се избегло насиље“ .... „Када чувар види да се неко туче, да то 
пријави наставнику и да наставник разговара са родитељима“. 

Вања: „Треба да се поставе камере свуда и да то неко надгледа“. „Да се упуте родитељи о 
томе које серије, емисије и филмове треба да гледају деца и са ким да се друже“. „Да 
носимо удобне униформе да деца не би задиркивала друге због изгледа.“ 

Искра: „Да се насилнику каже да престане и да више не малтретира другу децу.“„Да се 

више игра тимских игара!“ 

Наташа:„Ако нам неко нешто каже или уради лоше, не узвраћамо му, него сесклонимо!“ 

Вања:Важно је да су се сва деца сложила око тога да се 

 Насиље може спречити!  
 

Наташа:  Наша стална рубрика: Честитамо рођендан 

На данашњи дан рођена је наше другарице: Јана Драгун, ученица одељења II-1, Николина 

Драговић из III-1 и Никола Вранешевић из VI-1.  

 

Заједно:Драги Јано, Николина и Никола, четвртаци вам желе срећан рођендан! 

Вања:Довиђења до понедељка, када ће емисију Првог школског радија, водити наше 
колеге из трећег разреда. 

ТУТУРУТУТУУУ! 

 


