


Eдиција Мала психологија
прво издање

Назив оригинала: 
Ro land Bel ler & Ber na det te Co sta-Pra des 

Com ment sur vi vre à l’éco le
Copyright © 2002 Albin Michel Jeunesse

За издање на српском језику © Kреативни центар 2011

Илустровао
Жак Азам (Jacques Azam)

Уредник
Наталија Панић

Лектор
Ивана Игњатовић

Припрема за штампу
Љиљана Павков

Издаје
Креативни центар

Београд, Градиштанска 8
тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

www.kreativnicentar.rs
e-mail: info@kreativnicentar.rs

За издавача
Љиљана Маринковић

Штампа
Публикум

Тираж
3.000

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

159.923.5-057.874(035)
159.922.73-057.874(035)

БЕЛЕ, Ролан
   Како да преживиш у школи / Ролан Беле и   
Бернадет Коста-Прад ; [илустровао Жак Азам   
(Jacques Azam)] ; превела с француског     
Весна Мостарица. - 1. изд. - Београд :       
Креативни центар, 2011 (Београд : Публикум). 
- 172 стр. : илустр. ; 23 cm. - (#Едиција  
#Мала психологија / Креативни центар, Београд)

Превод дела: Comment survivre à l’école /   
Roland Beller & Bernadette Costa-Prades. -   
Тираж 3.000.

ISBN 978-86-7781-821-0
1. Коста-Прад, Бернадет [аутор]
a) Ученици - Понашање - Психолошки аспект 
- Приручници
COBISS.SR-ID 181631500

Же ре ми ју и Ани, мо јим учи те љи ма 
Р. Б.

Ани, мо јој пр вој чи та тељ ки, чи је су ми при мед бе мно го по мо гле 
Б. К.-П.



Ролан Беле и Бернадет Коста-Прад

Како да преживиш 
у школи 
Превела с француског

Весна Мостарица



4

САДРЖАЈ

Пред го вор ........................................................................6
До са ђу јем се на ча су ......................................................8
По стао сам оми љен ђак јед ном на став ни ку,  

иако то уоп ште ни сам же лео! ................................ 12
Пла шим се да го во рим пред сви ма ........................... 15
Не сти жем да ура дим до ма ће за дат ке ...................... 19
На зи ва ју ме па мет ња ко ви ћем .................................... 24
Пре пра вио сам оце не у књи жи ци .............................. 27
Ни сам ни за шта!.......................................................... 30
Мо ја мла ђа се стра не одва ја се  

од ме не на од мо ру ................................................... 33
Је дан на став ник ме мр зи ............................................. 36
Не же лим да ра дим фи зич ко ..................................... 38
Бе жим из шко ле ........................................................... 41
Ро ди те љи су ми стал но за вратом! ............................ 44
Пла шим се јед ног на став ни ка .................................... 48
Пла шим се пре ла ска у пе ти раз ред ........................... 51
Стално учим, а имам лоше оцене .............................. 54
Је дан на став ник ме је по ни зио ................................... 58
Сти дим се што ме ма ма љу би на из ла зу ................... 61
Мо ји ро ди те љи из ми шља ју:  

ни су баш би ли та ко до бри ђа ци............................. 64
Хва та ме па ни ка на кон трол ном! ............................... 67
Не во лим да мо ји ро ди те љи од ла зе  

код на став ни ка ......................................................... 71
Сви смо ка жње ни. Ко ле бам се да ли да  

при ја вим оног ко ји је на пра вио глу пост ............... 74
Јед на бан да ме гња ви .................................................. 77
Вре ђа ли су ме због мог по ре кла ................................ 80
Сви ми се подсмевају због де бљи не .......................... 83
Сти дим се сво јих ро ди те ља ........................................ 86
Укра ли су ми ра нац ..................................................... 89
Оста ви ла ме је најбо ља дру га ри ца ............................ 92
Не мам дру га ре ............................................................. 96



5

Мо ја дру га ри ца је у све му бо ља од ме не ................. 99
Друг ми стално не што наређу је! .............................. 102
Мо ји ро ди те љи стал но кри ти ку ју на став ни ке! ....... 104
Не во лим да идем у школ ски WC ............................. 108
Oбес хра брен сам јер понављам разред  ................ 111
Ухва ти ли су ме да пре пи су јем .................................. 115
Ни сам пре пи си вао, а оп ту жу ју ме да јесам ........... 119
Из ну ђу ју ми но вац ..................................................... 122
Нов сам у одељењу и ни ко са мном  

не раз го ва ра ........................................................... 126
Не ки ђа ци ме при мо ра ва ју да им да јем  

до ма ће за дат ке ...................................................... 129
Пла шим се ту че .......................................................... 132
Мој другар је нападнут, а ја му нисам 

притекао у помоћ  ................................................. 135
До био сам ке ца и не знам ка ко то да ка жем  

ро ди те љи ма ............................................................ 138
Стал но при чам на ча су ............................................. 141
На паднута сам у ход ни ку! ........................................ 144
При ча се… .................................................................. 147
Сла гао сам и сад не знам шта да ра дим ................. 149
Ло ше се обла чим ....................................................... 152
Мо је дру штво тра жи од мене да ра дим не што  

што не же лим ......................................................... 155
Оде ље ње тре ба да пред ста вља ју нај бо љи  

уче ни ци ................................................................... 157
Добио сам батине, а не усу ђу јем се 

да го во рим о то ме.................................................. 160
Не ко ми је по ну дио ха шиш ...................................... 162
Је дан дру гар се глу пи ра, а сви га сле де .................. 165
Да ли ти се допала ова књига? ................................. 168



6

Пред го вор

Шко ла је су пер. То је са мо твој ма ли свет, 
ме сто ко је се на ла зи да ле ко од ро ди те ља 
и на ко јем сти чеш мно го за ни мљи вих ис-
ку ста ва: ту су луд смех у раз ре ду, ша ле у 
тр пе за ри ји, раз го во ри с дру го ви ма и дру-
га ри ца ма у дво ри шту. На рав но, из ме ђу од-
мо ра по сто је ча со ви. На њи ма учи те не што 
што ра ни је ни сте зна ли. При ја ти кад имаш 
до бре оце не, при ја ти и то што се сва ке го-
ди не осе ћаш по ма ло од ра сли је и му дри је…

Шко ла је по не кад и те шка. За то што тре ба 
да учиш кад ти се не учи, за то што мо раш 
да под но сиш на став ни ке, ко ји ни су увек до-
бре во ље, за то што не ко дру штво може да те 
исме је, за то што по сто је пра ви ла ко ји ма се 
мо раш при ла го ди ти … Ду гач ка је та ли ста 
про бле ма! Ми смо их по пи са ли и да је мо ти 
са ве те о то ме ка ко да их пре ва зи ђеш.



7

Са мо ће мо те под се ти ти на три  

основ на прин ци па пре не го што  

те пу сти мо да  за ро ниш у књи гу…

 y На став ни ци ни су ро бо ти! Они су са мо 

људ ска би ћа и мо гу да има ју сво је ситне 

сла бо сти. По ка жи ма ло раз у ме ва ња…

 y Ро ди те љи су по ма ло оп сед ну ти оце на

ма – то је тач но. Да би те пу сти ли на ми

ру, учи, па ти не ће све вре ме се де ти на 

гла ви…
 yШто се ти че дру га ра, до бро је кад их 

ти иза бе реш и ка да те они по шту ју. Не 

до зво ли да те га зе… На рав но, не мој ни 

ти да га зиш дру ге!
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До са ђу јем  
се на ча су

Да ли знаш да у школ ској клу пи го ди шње 
про ве деш око хи ља ду са ти? Ипак је глу по 
да све то вре ме зе ваш.

Не би тре ба ло да се до са ђу јеш на ча су. 
То се, на рав но, по не кад де ша ва, али ако ти 
је све вре ме до сад но, то је знак да не што 

Кли за ва
  

низ бр ди ца

Уф!
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До са ђу јем се на ча су 

ни је у ре ду. Или схва таш бр же од сво јих 
дру га ра, или си се пре дао јер ви ше не сти-
жеш да пра тиш на ста ву, или ти не ке бри ге 
ис пу ња ва ју гла ву. У сва ком слу ча ју, тре ба 
да ре а гу јеш! Узми мо да је у пи та њу пр ви 
слу чај: ти си у одељењу чи ји је ни во ни жи од 
твог, а на став ник мо ра по но во да об ја шња ва 
но ву лек ци ју, ко ју си ти већ схва тио. Он-
да се до са ђу јеш. У дру гом слу ча ју, са свим 
су прот но то ме, ти за о ста јеш: све иде пре-
бр зо, на став ник на ста вља са сле де ћом лек-
ци јом, а ти још ни си схва тио ни прет ход ну. 
Пот пу но си обес хра брен и од у ста јеш. Али 
да те упо зо ри мо – на ла зиш се на опа сној 
низ бр ди ци: што ма ње слу шаш, ви ше ћеш 
се гу би ти, а што ви ше бу деш на го ми ла вао 
за о стат ке, би ће ти све те же да стиг неш оста-
ле. И, нај зад, тре ћи слу чај: не рас по ло жен 
си, а мо жда то га ни си ни све стан. У ства ри, 
ни је ти до сад на шко ла, до сад не су ти све 
те ак тив но сти: ви ше не же лиш да се играш, 
да из ла зиш, да се ви ђаш с дру га ри ма. Са-
мо же лиш да по цео дан спа ваш и гле даш 
ТВ. Оба ве зно тре ба да раз го ва раш с не ком 
од ра слом осо бом јер не сме да оста не та ко. 
Су ви ше је ту жно ка да се ни шта не же ли, а 
по сто је на чи ни на ко је се из та квог ста ња 
мо жеш из ба ви ти.
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До са ђу јем се на ча су 

Ти си на потезу!

 Ако имаш ути сак да се на ча су ра ди успо-

ре но, за мо ли на став ни ка да ти за да да 

на пи шеш не ки ре фе рат, да спро ве деш 

не ка до дат на ис тра жи ва ња у би бли о те ци 

или по мог неш дру га ру ко ји има про бле-

ма са уче њем. Та ко не ћеш гу би ти вре ме.

 Ако пак не мо жеш да пра тиш на ста ву, ре-

ше ње ни је у то ме да за би јеш гла ву у пе сак 

као ној. За мо ли ро ди те ље или на став ни ке 

да ти по мог ну да на пра виш план за по на-

вља ње прет ход них лек ци ја или да с то бом 

об но ве гра ди во она ко ка ко то те би нај ви-

ше од го ва ра. Кад ку ћа не ма те ме ље, она 

се не мо же из гра ди ти. Исто је и са зна-

њем: кад не до ста ју осно ве, оно што се ка-

сни је учи не мо же се раз у мети…
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До са ђу јем се на ча су 

Ти си на потезу! (наставак)

 Да ли те је не ко по вре дио или ти упу тио 

при мед бу ко ју те шко мо жеш да сва риш? 

По не кад је са свим ма ла злонамерна при-

мед ба до вољ на да кло не мо. Не мој до пу-

сти ти да кло неш ду хом – то је кри ти ка 

твог ра да, а не тво је лич но сти.

 Са свим си сло мљен и не маш ви ше енер-

ги је ни да пра тиш час, ни да ра диш не што 

дру го? Од мах о то ме по раз го ва рај с ро-

ди те љи ма. Они ће те од ве сти код осо бе 

ко ја ти мо же по мо ћи. Мо жда па тиш од 

бо ле сти ко ја се на зи ва де пре си ја и ко ја 

ти од у зи ма сву енер ги ју. Тре ба да се из-

ле чиш ка ко би ти се вра ти ла же ља да слу-

шаш на ча су и уоп ште же ља за жи во том!

До са да не по ти че увек од ле њо сти.

ЗЛАТНО ПРАВИЛО
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