
 1 

" Неко је негде рекао и хвала му: 
да би се истински волело треба 
одрасти до детета ." 
 
                             Мирослав Антић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. УТИЦАЈ РОДИТЕЉА НА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 
 
 
 
 Свака ствар на свету, ако хоћемо да буде корисна, изискује 
савете и добре припреме. 
 
 Полазак у школу представља узбудљив доживљај за 
породицу. Родитељи су тада радосни, али и веома забринути. Да 
ли ће се дете снаћи у шоли, какав контакт ће успоставити са 
учитељем, да ли ће успешно удовољити школским обавезама, да 
ли ће се пореметити устаљени породични живот, да ли су дете 
довољно припремили за полазак у школу, да ли му је пружено 
довољно предзнање...? 
 
 Често су ове стрепње родитеља сувишне, јер је дете 
најчешће спонтано научило све оно што му је потребно за 
уклапање у школску средину. Од родитеља углавном зависи да ли 
ће се дете радовати поласку у школу. Ако су неки родитељи 
током школовања развили аверзију према школи, не би требало 
да то преносе на своје дете, поготову што се много тога у школи 
изменило набоље. Родитељи треба да знају да се најчешће, већ 
петогодишње дете радује поласку у школу, то јест оно тај 
тренутак са нестпљењем очекује. Међутим, ову њихову страсну 
жељу могу родитељи својим непромишљеним поступком да 
угуше. Наиме, има родитеља који из частољубља и тежње за 
престижом настоје да по сваку цену науче дете да пре поласка у 
школу чита, пише и рачуна, па чак и целокупно градиво првог 
разреда да научи унапред. Ако у томе неуспеју веома су 
несретни, јер, наводно " комшијско " дете истог узраста као и 
њихово све то зна. При свему томе настаје једно неразумно 
такмичење између родитеља у комшилуку чије ће дете прво да 
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научи да чита и пише. Овакви родитељи нису ни свесни да тиме 
свом детету чине сасвим погрешну услугу. Прво, ако дете научи 
унапред градиво, неће морати у првом разреду скоро ништа да 
учи ( будући да све то већ зна ), па ће се код њега развити 
навика нерада, те ће у следећим разредима шепати док не 
изгради радну навику, понекад у томе и не успе. Друго, они 
ускраћују свом предшколско детету драгоцено време за игру, 
поготову са другом децом, а добро је познато да је једном 
петогодишњаку игра потребна скоро као и правилна исхрана.  
 
 Родитељи не треба да брину чак ни у случајевима када дете 
при поласку у школу није научило ниједно слово. Зато постоје 
школе. Уместо да дете пре поласка у школу присиљавају да учи 
читање и писање, боље је водити га на село, шетати са њим кроз 
шуму, водити га у зоолошки врт... Значи, код детета треба 
будити радозналост и интерес за нова сазнања, па сходно томе и 
према школи која ће му то пружити. Ако се са дететом пре 
поласка у школу нешто жели и обрадити то би требало бити у 
форми забаве и игре. 
 
 Да би код детета развили жељу за читањем, родитељи треба 
да му читају неки краћи текст из сликовнице или пак неко краће 
писмо које су добили од рођака и пријатеља, или му на пример 
могу показати  слику неког мајмунчета из новина и рећи му да је 
мајмунче рођено у зоолошком врту и да се зове тако и тако. Када 
дете види шта се све читањем може сазнати и научити код њега 
ће се сигурно развити жеља да и оно научи да чита. Осим тога, 
при поласку у школу, и при повратку кући родитељи треба да 
покажу детету пут као и изненађења која га могу задесити на 
путу ( нарочито опасност у саобраћају ) и у исто време упутити га 
у саобраћајне прописе.  
 
 Из свега горе наведеног можемо закључити да неразумно 
поступају родитељи који дете воде учитељу неприпремљено, а још 
већу грешку чине они родитељи или укућани који непромишљено 
причају деци о батинању у школи, о строгости и бесу учитеља... 
Све ово неслужи да деца постану боља већ само да се заплаше, 
да падну у очајање, и да постану пркосна и према родитељима и 
према учитељима. 
 
 Са друге стране разумни и честити родитељи, васпитачи 
или старатељи требало би да поступе на следећи начин: 
 

• деци треба причати да ће ускоро поћи у школу, и 
заједно са другом децо учити и играти се; 
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 

 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI 

VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE 
TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI 

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI 
JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM 

MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD 
RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

