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Када се сетите свог школовања, каква осећања 

Вам се пробуде?  
Сећања на наставнике. Осећам велику захвалност на 
свeм том пренесеном знању. 
Како видите себе у школској клупи? Шта сте 

највише волели?  
То је била клупа истраживања и образовања. 
Највише сам волела стицање нових знања и 
пријатељстава. 
У раним данима детињства, била сам потпуно 
безбрижно дете. То је трајало до једног периода, када 
сам изгубила драгу особу, и самим тим постала сам 
озбиљнија и кренуо је савеснији и озбиљнији живот. 
Волела сам нова сазнања, интересовала сам се за 
много ствари. Осећала сам велику љубав према 
наставницима и њиховим знањима. 
Шта сте желели? Како Вам је изгледао свет? 
Имала сам доста другова и често бих се пронашла у 
друштву дечака. Заједно смо гледали гимнастику и 
радовали се свакој новој емисији, јер је у то време 
телевизија била нешто потпуно ново. 
Како сте изабрали управо позив наставника 

физичког васпитања?  
Изабрала сам овај позив кроз рад са наставником на 
часовима физичког васпитања у основној школи. 
Тада сам увидела да је то оно што волим да радим. 
Да ли су Ваша очекивања испуњена? 
Да. У потпуности. Завршена висока школа. То је 
била једна велика жеља, поред многих осталих жеља.  
Да ли можете да замислите неко друго занимање 

као своје? 
Не. Никада. 
Шта Вам је донело искуство у раду са децом? 
Донело ми је много тога. 
 
 
 

Да ли примећујете неке разлике у школству сада 

и када сте почели свој радни век?  
Деца су некада била другачија. Имала су већу жељу 
за радом. Генерације су све теже. Некада то није 
било тако. 
Можете ли да предвидите како ће се прилике у 

школи мењати убудуће? 
Школа мора да се промени. Некада је школство било 
боље. 
Која су Ваша најдрагоценија сећања из школе? 
Једна од најлепших успомена ми је одлазак са 
наставницом музичке културе у Осијек, на оперу. 
Постоји ли нека генерација ђака које се најрадије 

сећате? 
Да. На почетку рада, у школи у Добрињи. 
Имате ли још нека интересовања? Хобије? 

Волите ли да читате?  Да ли волите филм? 

Музику? Позориште? Волите ли путовања? 

Нешто друго? 
Волим планинарење. Један од највећих успеха ми је 
одлазак на врх Суве планине.  
Волим и филм, читање и музику. 
Имате ли неки савет својим млађим колегама?  
Саветовала бих их да буду стрпљиви и да у што 
већој мери својим ђацима преносе знање. Јер, увек ће 
се наћи неко ко ће бити захвалан својим 
наставницима на пренесеном знању. 
Имате ли неку поруку ђацима? 
Они треба да слушају наставнике. Треба да упијају 
њихово знање, јер ће им требати у даљем животу. 
Изгубљено време је врло тешко надокнадити, као и 
изгубљено знање. Није знање добити петицу. Знање 
је оправдати ту петицу. 
 

Магдалена Андрић VI 1 

Кристина Ковачевић VI 3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Који је Ваш хоби? 
На првом месту су углавном компјутери и све везано 
за њих, затим следи читање, али и сакупљање књига. 
Да ли читате неке верске књиге? 
Иако на полицама имам и таквих, по мом укусу је 
више философија. Мада, често је тешко разликовати 
те категорије. 
Када не бисте предавали веронауку, који други 
предмет бисте изабрали? 
Када бих могао да бирам, вероватно би то била 
биологија. То је предмет који сам као ђак највише 
волео. 
Због чега сте одабрали да се бавите баш тиме 
чиме се бавите? 
Одувек сам све важне животне одлуке доносио на 
пречац, може се рећи стихијски – без пуно 
размишљања. Тек месецима, некад и годинама, 
касније почињем да схватам добре, али и оне лоше 
стране свог избора. Ни избор професије није 
изузетак. А можда и неке ствари у животу одаберу 
нас пре него ми њих. 
Да ли сте некада размишљали да упишете неку 
другу школу? 
Не само да сам размишљао, већ сам и уписао, па се, 
опет, водим као студент. 
Да ли сте се при избору угледали на Вашег 
наставника веронауке? 
У време када сам био основац, веронаука још увек 
није била враћена у школе. Прилику да похађам 
предмет сам имао тек у средњој школи, и морам 
признати да тадашњи професор, а садашњи пријатељ 
и колега, јесте имао делимичан утицај. 
Да ли Вам је било тешко да упишете и завршите 
факултет? 

Главна „тешкоћа“ факултета који сам завршио је та 
што теологија није само факултет, него уједно начин 
живота и размишљања. Ко то схвати на исправан 
начин, није му тешко. 
Да ли сте предавали у некој другој школи? 
Не ово ми је прво радно место и искуство. 
Да ли сте можда размишљали да постанете 
свештеник? 
Једнога дана можда да, али тренутно сигурно не. То 
је позив који подразумева једно велико и дубоко 
животно искуство које ја у овим годинама ни 
изблиза немам. 
Да ли сте се угледали на чланове породице када 
сте се одлучили да постанете наставник? 
Сви чланови моје породице су просветни радници и 
одрастао сам уз свакодневне приче о часовима, 
ђацима и школи. Нема сумње да је то подсвесно 
утицало. 
Колико Вам је тешко да радите са данашњом 
децом? 
Кад сам почео да радим, признајем, мислио сам да ће 
ми бити много теже. Са сваким даном ми је све 
лакше, а и лепше. 
Да можете да промените нешто у школи, шта би 
то било? 
Јао, списак би био подугачак, боље да само кажем да 
бих променио доста тога. 
Да ли пазите на све празнике који наилазе? 
Трудим се да увек погледам пар дана унапред у 
календару и испоштујем наилазеће празнике. 
Какви сте били као ђак у школи? 
Никада нисам учио све, само оно што ме је 
интересовало. Биологија, историја, донекле физика, 
били су ми међу омиљеним предметима, док 
математику и хемију баш и нисам волео. Ипак, то ме 
није онемогућавало да будем одличан на крају скоро 
сваке године. 
Да ли имате жељу да даље напредујете у 
професији? 
Не кријем да ми је један од животних снова да радим 
на факултету. И мада сада делује тешко остварив, од 
њега нећу одустати тако лако. Ако ме питате за 
средњу школу, могу вам рећи да је, бар за мене, 
евентуални прелазак у средњу школу незнатан корак. 
Да ли сте били немирни као мали? 
Него шта сам, био сам врло немиран, посебно у 
школи. Мислим да ми се сад то враћа. 
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