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Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" је 2010. године осмислило 

акцију „Прво писмо учитељици“ која је била реализована у Београду и 

Земуну. 

Због великог интересовања ученика и директора других основних 

школа, замисао Поште је била да се 2012. године поменута акција 

прошири на све радне јединице на територији Републике Србије, односно 

на све веће градове. Ове године у сваком граду су  учествовале  само по 

две основне школе. 

Тим поводом, Удружење војвођанских учитеља је почетком јуна 

2012. сарађивало са  Јасмином Пејић из Радне јединице поштанског 

саобраћаја „Нови Сад“ у припреми и реализацији Конкурса. 

Опис и ток акције: 

Пре самог почетка акције учитељи одељења четвртог разреда су на 

часовима упознали ђаке са циљевима и начином спровођења исте. 

Представник Поште је у термину договореном са директором и 

учитељима школе одржао кратко предавање из области поштанског 

саобраћаја и развоја поште прилагођено деци, уз обавезну едукацију и 

практичан пример како адресовати писмо. 

За реализацију поменуте акције Пошта је обезбедила довољан број 

коверата и папира за писање, који су били достављени школама до 

почетка акције и подељени ученицима како би написали своја 

опроштајна писма учитељици. Ученици су писали ћириличним писмом. 

Од стране РЈ поштанског саобраћаја „Нови Сад“ у току акције било 

обезбеђено по једно поштанско сандуче за сваку од школа које су 

учествовале у акцији. 

У време акције ученици су писали писма учитељици и иста 

убацивали у поштанско сандуче постављено у холу школе. У току и након 

акције поштар је по потреби долазио у школу и празнио поменуто 

сандуче. 

За избор најлепших радова оформљен је трочлани непристрасан 

жири (Сања Станковић, Драгутин Бег и Јасмина Пејић). 

На крају акције, 14. јуна 2012. године је у седишту Радне јединице 

поштанског саобраћаја „Нови Сад“ ул. Народних хероја 2 у Новом Саду, 

организована изложба награђених радова, као и  додела награда за 

најлепша писма (по три рада из обе школе), уз пригодан коктел. Након 

свечаности, награђени радови су били изложени у шалтер сали Главне 

поште у Новом Саду ( Народних хероја 2). 

Надамо се да ће следеће године ова лепа акција бити још масовнија. 


