
Молба школском одбору ОШ “Франце Прешерн” 
 
 

Поштовани, 
 
 Обраћамо вам се са молбом да решите проблем који већ дуго времена 
постоји у нашој школи. Реч је о биолошком практикуму (помоћној просторији при 
учионици биологије где се одлажу наставна средства), који нам је пре неколико 
година одузет без нашег знања и сагласности. Тај простор користи педагог школе, 
Славко Зорић, као своју канцеларију. 
 Оваква ситуација је проузрокавала тешке услове рада и проблеме на које 
желимо да вам укажемо и са којима се суочавамо као наставници биологије. Не 
постоји адекватан простор за одлагање наставних средстава, међу којима су и нека 
заиста вредна, као на пример микроскоп и микроскопски препарати. Због тога нам 
та наставна средства пропадају, а могућности за набавку нових су ограничене и 
због чињенице да не можемо да гарантујемо да ће се та наставна средства 
одржавати прописно. Такође, немамо ни елементарне могућности да квалитетно 
реализујемо наставу, али и ваннаставне активности, где су практични радови 
саставни део такмичења ученика. 
 Проблем који желимо да истакнемо и који има највећу важност је што се у 
нашим витринама налазе течни препарати који доказано могу угрозити здравље 
наших ученика и никако не би смели да буду у истој просторији са њима. Ми то 
делимично решавамо тако што непрекидно проветравамо учионицу, али је потпуно 
јасно да то не сме да буде трајно решење. Поређења ради, то би било слично као 
када би се хемикалије међу којима су опасне киселине и друге супстанце чувале у 
учионици хемије поред клупа ученика, а не у хемијском практикуму. 
 За крај бисмо хтели да напоменемо да смо ормариће, браве и кључеве 
мењали сами, од сопствених средстава, јер заиста желимо да заштитимо 
материјална средства, али у првом реду наше ученике, што ипак није решило наше 
проблеме. Такође бисмо истакли да огромна већина школа у Београду има услове 
које ми немамо, те нисмо у истој позицији као наше колеге у другим школама, па 
тако ни наши ученици нису у истој позицији као њихови вршњаци на такмичењима 
и смотрама. Коначно, планом изградње школе је предвиђено да тај простор буде у 
склопу учионице у функцији практикума. 
 Наша молба је да се или тај простор врати биологији, где је припадао од 
оснивања школе или да се школа одрекне већег дела материјалних средстава, 
(течних препарата). Тиме би се настава осиромашила за важна наставна средства, 
али се бар даље не би угрожавало здравље ученика. 
 
У Београду                                                                                      наставници биологије 
11.10.2006. 


