ОД ПОЛИЦЕ ДО БИБЛИОТЕКЕ

Јелена Шуматић, учитељица
ОШ „Свети Сава” Добој, Република Српска
и-мејл: masu@do.elta-kabel.com

Моје име је Јелена Шуматић и радим у Основној школи „Свети Сава” у Добоју, у
Републици Српској . Радим као учитељица и водим други разред.
У данашње вријеме, када је поремећен систем вриједности, ми, просвјетни
радници

веома често наилазимо на препреке које нам онемогућавају да развијамо

вјештине, навике и умијећа која су од великог значаја за живот сваког човјека.
На почетку школске године наишла сам на један такав проблем – мојим ђацима је
било мрско да читају. Самим тим техника њиховог читања је била веома лоша.
Размишљала сам на који начин да их приволим на читање и, један дан, сасвим случајно
рјешење ми се указало само. Тражећи нешто у подруму школе нађох на једну стару
неугледну полицу.
Истог момента синула ми је идеја да од те старе полице направим разредну
библиотеку. Заказала сам родитељски састанак, образложила сам родитељима своју идеју с
намјером да ми помогну око донирања књига како би наша библиотека могла да ради.
Родитељи су то са одушевљењем прихватили и речено – учињено. Сакупили смо одређен
број сликовница и књига прилагођених њиховом узрасту. Стара полица добила је ново
рухо, и нову животну улогу. Постала је Разредна библиотека II3.
А да би то била права библиотека, осмислила сам и библиотекарске картоне које
су ђаци по слободној вољи украшавали. У њих уписујемо књиге које узимају да читају.
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Наша библиотека је отворена на сваком малом одмору. Право је уживање гледати
те мале људе како бирају, гледају, коментаришу и чак препоручују књиге.
Циљ наше библиотеке јесте да развијамо читалачке навике, да богатимо активан
рјечник и културу изражавања, да усавршавамо технику читања.
Добрим дијелом смо и постигли циљ.
Сљедећи наш корак ће бити да направимо „Вуков кутак”. То ће бити мјесто поред
наше библиотеке у којем ћемо спроводити све наше активности везане за његовање и
очување српског језик. Једна таква активност јесу и двије кутије. Једна ће бити за одлагање
опасних ријечи које „једу” наш језик . То су стране ријечи које се нажалост укорјењују и
налазе примјену у нашем језику (лајк, О. К. итд.). Задатак ђака ће бити да истражују,
прикупљају и записују такве ријечи на апликацијама које ће бити у облику корпе за смеће.
Друга кутија ће бити за ријечи српског језика које полако ишчезавају, или су сасвим
ишчезле. Задатак ђака ће бити исти, с тим да ће такве ријечи писати на апликације у
облику дуката. Назив ових активности ће бити: „Вуку ће бити драго, ако сачувамо српско
благо!”
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