
 

Драги ученици, 

Нашли смо се у новој ситуацији, ви као ученици, ми као наставници. Иза нас су дани неверице, 

стрепње, неизвесности и помало страха. Питамо се шта се ово дешава, како ћемо све прегурати и 

када ће доћи крај. Поред свих брига за здравље наших породица, па и нас самих, суочавамо се са 

још једном, настава на даљину. 

Свима је тешко да се прилагоде новој ситуацији и учењу на даљину, како вама, тако и родитељима  

и наставницима. Ови догађаји представљају велику промену у нашим животима, сви у њој морамо 

да се снађемо. С тога, заједно ћемо покушати да све ово превазиђемо. Заједно ћемо учити и 

пролазити кроз овај процес. Развијаћемо се и стицати нова знања и компетенције. Помагаћемо 

једни другима. За све недоумице, проблеме и питања које имате можете се обратити 

родитељима, наставницима, одељењском старешини, педагошко-психолошкој служби... 

Сви смо ми навикли да се дружимо, излазимо у шетњу, да се бавимо спортом, једноставно, неки 

само да буду напољу. Све то нам је сада ускраћено,  али сада је веома важно сачувати како своје 

здравље, тако и здравље других. Придржавајте се мера за одржавање личне хигијене, које 

слушамо на телевизији. 

Сада морате своје обавезе организовати на другачији начин. Можда вам се јавља вишак времена, 

можда вам је досадно, дан споро пролази... Потрудите се да вам дан буде испуњен, сада имате 

прилику да се бавите неким другим активностима за које до сада нисте имали времена, да 

испољите своју креативност, да цртате, сликате, више слушате музику, читате омиљене књиге, 

гледате филмове и, наравно, да учите. Покажите своју одговорност, и не дозволите да вас обузме 

страх, нервоза, лоше расположење, не повлачите се у себе, не размишљајте превише о 

проблемима, потражите помоћ када вам је потребна, чешће разговарајте са родитељима... Све ће 

ово проћи. 

Уколико вам је потребан било који вид подршке обратите нам се, увек смо ту за вас 

radojeljubicicppsluzba@gmail.com 

 

                                                                                                             Ваша, 

  Педагошко-психолошка служба 

                                                                                                              

 

 

 


