
Драги ученици, 
 
 У   данима борбе против Корона вируса важно је  да схватите озбиљност новонастале 
ситуације, па да се у складу са тим и понашате. 
 

Ванредна сиуација која нас је задесила налаже нам  да се  сви понашамо одговорно како бисмо 
помогли себи и другима. 

Морате бити довољно јаки и самодисциплиновани када је реч о понашању и извршавању ваших  
обавеза. 

 Водите рачуна о личној хигијени, перите руке редовно  и помозите укућанима да одржавају 
хигијену у вашем дому, јер је то једини начин да заштитите и себе и друге . 

Важно је да боравите у кући како се не бисте излагали ризику да се заразите, а затим да заразите 
друге. Након што испуните своје школске обавезе, слободно време можете квалитетно 
искористити тако што ћете прочитати добру књигу, одгледати филм или омиљену серију.  

Истражујте на интернету ако сте у могућности и трагајте за добрим стварима. Једна од њих јесте и 
програм писца Јасминке Петровић „ Читањац-играњац на Јутјубу  у коме она чита своје књиге, 
подстиче вас на размишљање и истраживање. https://www.vesti-online.com/jasminka-petrovic-
pokrenula-citanjac-igranjac-na-svom-youtube-kanalu-video/. 

Можете да посетите Дигиталну Народну библиотеку Србије 
https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka   или чак можете  обићи и 
неки светски музеј https://www.ekapija.com/news/2825856/poznati-svetski-muzeji-koje-mozete-obici-
virtuelno од своје куће! Могућности су разне, само треба да их искористите! 

И учите! Некако се овај део наметнуо за крај, мада то не значи да је најмање важан.  Редовно 
пратите часове који се за вас емитују на РТС3 каналу, упутства и задатке које добијате од 
учитеља, наставника и одељењских старешина и извршавајте  их у предвиђеном року ,јер је 
ваше знање у питању. Немојте дозволити да се задаци нагомилају , јер касније нећете стићи да их 
све урадите.  

Нико до нас не зна како ће се  ситауција даље одвијати  и зато уз савесно учење, олакшаћете посао 
и себи и својим наставницима, који се максимално труде да задатке прилгоде ситуацији . 

 Вероватно вам све ово делује јако компликовано и тешко али уз систематски рад и пажљивим 
праћењем упутстава успех неће изостати, то вам гарантујем.  

 Потрудимо се заједничким снагама да што боље пребродимо ову насталу ситуацију и 
наравно да из свега заједно изађемо као победници. 

Чувајте се и перите руке!! 

   

Ваша  “ педагогица“ и  директорка  

 

НЕДОСТАЈЕТЕ НАМ!   


