ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ СТЕФАН
ЛАЗАРЕВИЋ“, БАБУШНИЦА НА „ВУРДИЈАДИ“

У оквиру наставе изборних предмета, ученици ВИИ и ВИИИ разреда Основне
школе „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници похађају и часове домаћинства. На
тим часовима ученици стичу знања корисна за будући живот, као што су употреба
средстава за личну хигијену , функционално уређење и одржавање стамбеног простора,
значај уштеде енергије у домаћинствима, правилно руковање кућним апаратима,
планирање кућног буџета и имају бројне активности везане за свакодневне теме.
Ипак, ученици највише воле часове практичне наставе који се одржавају у
школској кухињи, на којима уче да самостално припремају укусне, брзе и здраве
посластице, а након тога уживају у дегустацији својих производа. Овакви часови
одржавају се једном у току месеца, пре свега, јер је за припрему колача и других
посластица потребан материјал који ученици сами набављају, што је финансијско
оптерећење за родитеље. Зато су ученици и њихова наставница Марија Станковић, која
две године предаје овај предмет, дошли на идеју како да самостално зараде средства и
на тај начин омогуће чешће одржавање практичних часова. Одлучили су да узму
учешће у локалној манифестацији „Вурдијада“ која се сваке године одржава у
Бабушници, а ове године организована је 21. октобра. Договорили су се да за ту
прилику направе три врсте ситних колача – рафаело куглице, бомбице од кекса и
куглице од банане, а такође су направили и украсе за торту од фондан масе. Ученици су
веома вредно радили у школској кухињи и остајали дуже да би завршили радове. У
суботу, 21. октобра дошли су на предвиђено место да учествују у продаји. Своје
производе понудили су посетиоцима „Вурдијаде“ по веома приступачним ценама. Кроз
ову активност ученици су узели активно учешће у животу своје локалне заједнице,
стекли искуство у вештини трговине и научили како могу да обезбеде финансијска
средства од свог рада. Заинтересованост посетилаца је била велика тако да су ученици
продали скоро све производе. Финансијски ефекат није био велики, али сасвим
довољан да подмири потребе набавке материјала за рад у школској кухињи. Стечено
искуство и задовољство ученика било је непроценљиво.
Марија Станковић

