
ПОРУКА УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 

Поштовани родитељи, драги ученици 

Надамо се да сте ви и ваше породице здрави и да колико је то могуће, у овој ванредној ситуацији, 

проводите заједничко време квалитетно. Одлуком Владе Републике Србије привремено је 

обустављен непосредан образовно васпитни рад у школама. Живот се наставља. У данима пред 

нама сви ми одричемо се, за нас неких важних ствари, али оно што за све нас  треба да буде 

приоритет је да сачувамо здравље и то на начин да штитећи себе чувамо друге. Кроз ову ситуацију  

пролазимо сви заједно и треба да будемо свесни  да је ово стање привремено, да ће у једном 

тренутку бити иза нас. Породица, као основна и најважнија ћелија друштва увек, а поготово сада, 

има најзначајнију улогу у очувању психичког и физичког здравља свих својих чланова а  поготово 

деце. У овим данима смо се одрекли много чега али треба да нађемо начин да кроз нове форме 

живота задржимо оно што нам је важно. Да живимо здрав живот у кућним и ограниченим 

условима живота. Сада имамо времена за многе активности које су нам можда, због недостатка 

времена, пре месец дана биле ускраћене. Зато, искористимо ово време да погледамо заједно леп 

филм, заједно спремимо кућу и радимо на развијању или одржавању радних навика укућна, 

водимо дуге разговоре о важним породичним питањима, играмо друштвене игре за које нисмо 

имали времена, смишљамо нове игре, правимо сами квизове, играмо асоцијације, заједно 

читамо, месимо колаче, дозволимо деци да нас науче оно што знају боље од нас...радимо много 

тога са децом, због деце.                                                                                                                                     

Сада, када су врата школе затворена трудимо се да, у постојећим условима, и даље квалитетно  

радимо  за добробит  наших ученика. Наставни процес  се одвија путем наставе на даљину.  У 

школи смо преко учитеља и одељењских старешина, уз ангажовање целокупног наставног кадра и 

стручне службе, организовали и реализујемо наставу преко дигиталних платформи. Поред 

програма на РТС већина наставника користи LМS платформе за рад са ученицима. Они се труде да 

пронађу различите методе, технике и садржаје како би ученике мотивисали а учење постало 

лакше и занимљивије. Наши наставници такође уче, срећу се са многим врстама проблема, 

проналазе нове форме комуникација, користе различите алатке, предлоге и упутства које нуде 

Министарство, Завод за унапређивање образовања и васпитања и искуства колега. Тимски и 

истраживачки рад и креативност су карактеристике наших наставника. Трудимо се да нашим 

ученицима омогућимо да успешно савладају градиво, да стекну нове вештине, да истражују, 

повезују научено, проналазе нове форме комуникације, стичу практична знања и вештине 

потребне за свакодневни живот. Стицајем околности отворила  се нова, другачија шанса за 

развијање самосталности и одговорности и треба је искористити на прави начин.                                                           

У школи смо, преко учитеља и одељењских старешина, обезбедили различите начине да сви 

ученици буду обухваћени наставом на даљину. За оне ученике/родитеље који немају моућност 

мејла, вибера, телефона, обезбедили смо достављање  штампаног материјала.                                                             

Драги родитељи, молимо вас да и надаље будете у контакту и пратите упутства ваших учитеља и 

одељењских старешина, будете подршка деци и нама како би одржали мотивацију деци и из 

настале ситуације изашли здрави и успешни.       

Стојимо вам на располагању за све ваше проблеме, сугестије и питања. Користите емаил школе за 

питања директору, помоћнику директора и стручним сарадницима. 



У складу са потребама новонастале ситуације Министарство просвете науке и технолошког развоја 

ставило  је у функцију телефон за пружање психосоцијалне подршке запосленима, родитељима и 

ученицима. Телефон је 0800 200 201 и линија је отворена од 9-14 часова. 

                                                                                                                                                                                 

Школа је пуста без деце и вас и жељно ишчекујемо дане када ћемо учити и дружити се у њој. 

 

У име колектива ОШ “Мирослав Антић”  

Свако добро вама и вашим породицама,  

директор Биљана Радосављевић 

 

 


