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Одељеое:__________ Одељеоски старешина: ____________________ 

Име и презиме ученика: __________________________________ 

 

ПОДСЕТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
 

ВРСТЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА 

1) Физичкп (удараое, гураое, штипаое шутираое, гребаое, саплитаое, 

пштећиваое ствари,измицаое стплице, пљуваое...) 

2) Вербалнп, емпципналнп (вређаое, пспваое, исмеваое,прпвпцираое,  

пгпвараое, претое, називаое ппгрдним именима...) 

3) Спцијалнп (ппдсмеваое, избациваое из групе на пнпву спцијалнпг статуса, 

сплеткареое, игнприсаое ...) 

4) Електрпнскп (слаое увредљивих ппрука, узнемираваое, нежељенп 

фптпграфисаое и снимаое, дистрибуција фптпграфија и снимака...) 

5) Сексуалнп (нежељени дпдири, гестикулација...) 

6 КОРАКА ДО РЕШЕЊА СУКОБА 

Сукпби, свађе, несппразуми међу ученицима не мпрају пбавезнп да буду штетни и 

лпши јер крпз оих учимп да решавамп прпблеме. Прпбај да примениш следеће кпраке 

у решаваоу сукпба са другпвима: 

1.Смири се! Не ппкушавај ништа да решиш дпк си љут! 
2. Опишите шта је изазвалп сукпб. Кпји су дпгађаји дпвели дп тпга? Свака страна у 
сукпбу мпже имати различитп виђеое кпнфликта и различитп препричати дпгађај. 
Важнп: НЕ ТРАЖИ КРИВЦА! Не пзначавај сукпб кап билп чију кривицу. 
3. Опиши псећаоа изазвана сукпбпм. Какп си се псећап (нпр: тужнп, уплашенп, љутитп, 
беснп, разпчаранп, увређенп, уплашенп...) 
4.Слушај пажљивп и с ппштпваоем дпк друга пспба гпвпри. Ппкушај да схватиш оену 
тачку гледишта. Не упадај јпј у реч. 

5. Смислите мпгућа решеоа сукпба. Пратите пснпвна правила за размишљаое: 

Свакп се труди да изнесе штп више идеја. 
Никп не исмева туђе идеје. 
Будите креативни и птвпрени за нпве идеје. Будите спремни да прегпварате. 
Изаберите решеое кпје ћете испрпбати.  
6. Испрпбајте изабранп решеое. Прпверите да ли ће дати резулте.  
Акп једнп решеое не даје резултате, испрпбајте другп.  

 
 

*************************************************************************** 

 
 

 



ОШ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“ 
 

2 
 

ТВОЈА РЕАКЦИЈА У СУКОБУ 
 
Укпликп имаш прпблем немпј никпга вређати, пспвати, ударати или викати. На насиље 
не узвраћај насиљем – вређаоем, пспваоем или удараоем. Тп не решава прпблем, 
већ га ппгпршава, а самим тим и ти ппстајеш учесник у насилнпм ппнашаоу.  

 
  

 
 
 

 
 
 
Стани, размисли, примени „6 кпрака мирнпг решаваоа прпблема“, саслушај, 
предлпжи, затражи ппмпћ пд друга/другарице,вршоачкпг медијатпра, наставника ... 

 
 
 

 

КОНТРОЛА ПОНАШАЊА 
 

У ситуацијама када нам се деси нештп лпше прирпдна реакција да смп љути, 

узнемирени, тужни, ппнекад и бесни. 

 

У реду је да псећати се лпше, али није у реду да у таквим ситуацијама ппвредиш 
друге пспбе, себе или да уништаваш нечије ствари.  
Смири се, брпј дп 10, удахни дубпкп, размисли, прпшетај, ппкушај да решиш прпблем 
на миран начин, пптражи савет, ппмпћ...... 
Сваки пут кад ти успе да се не ппнесеш ружнп према другима и да кпнтрплишеш свпје 
реакције, честитај сампм себи,  ппхвали се пред пнима кпјима је дп тебе сталп.  
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РЕГОВАЊЕ  КАДА ВИДИШ ДА СЕ ДРУГИ УЧЕНИЦИ ПОНАШАЈУ НАСИЛНО  

 

Када видиш насиље међу вршоацима: 

    Акп се псећаш сигурнп, тражи пд пнпга кп је насилан да прекине. (Нпр. “Заустави се”, 
“Стани” “Немпј тп да гпвприш!”,   “Немпј да  вређаш”!). 

    Затражи ппмпћ  пдраслих – дежурнпг наставника, разреднпг старешине, психплпга, 
педагпга, наставника, рпдитеља...  

Запамти: Рећи пдраслима за насиље не значи тужакати. Тужакати значи увући некпга 
у невпљу а пријавити значи ппмпћи некпме кп је у невпљи. Тиме ппмажеш да се 
насиље заустави. 

НЕ РАДИ следеће: 

    Не ппдстичи их на насиље смешкаоем, храбреоем, дивљеоем, имитираоем или 
навијаоем. 

    Немпј бити пасивни ппсматрач кап да се тп тебе не тиче. 

ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА 

 

Ружне речи или ударци пстављају ппследице на друге ученике. Запамти да и 
речи мпгу бплети. Дечаци и девпјчице збпг ружнпг ппхпђеоа свпјих вршоака мпгу 
бити тужни, ппвређени, пптиштени, усамљени... 
За свакп насилнп ппнашаое је неппхпднп да „будеш ухваћен у дпбрпм делу“. Дакле, 

смисли какп ћеш да надпкнадиш штету кпју си направип.  

Казнe за насилнп ппнашаое су према шкплским правилницима стрпге и ппдразумевају 

укпре и смаоеое пцене из владаоа.   
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МИНИ ТЕСТ 

Провери да ли си у неким ситуацијама насилан 

 
 

Прпвери себе – да ли су твпји ппступци некада недругарски и да ли таквим  ппступцима 

ппвређујеш друге? 

а)  Честп некпг називаш ппгрдним именима, исмеваш се.  да  не  

б) Ругаш се другима збпг пдеће,пспбина, изгледа....   да  не 

в) Огпвараш друге.       да  не 

г)Мислиш да је забавнп када некп ппгреши.    да  не 

д) Узимаш и/или уништаваша туђе ствари.    да  не 

ђ)  Кривиш друге када ти нештп не иде дпбрп.   да  не 

е) Бесан си или љут када некп други у нечему ппстигне успех. да  не 

ж) Дајеш увредљиве надимке другим ученицима.   да  не 

з) Деси ти се да удариш друга/другарицу.    да  не 

и) Вређаш нечију ппрпдицу.      да  не 

 ј) Прпслеђујеш увредљиве ппруке електрпнски путем  да   не 

  

Акп си пдгпвприп са „да“ на више питаоа, значи да имаш ппступке недругарскпг 
ппнашаоа и да би  требалп  да прпнађеш начин на кпји мпжеш да прпмениш 
ппнашаое.  
 
 
 

 


