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ИЗУЗЕТНО САМ ЗАДОВОЉНА БРОЈЕМ УЧЕНИКА КОЈИ СУ
ПОПУНИЛИ УПИТНИК. 

ОД 252 УЧЕНИКА, ТРЕЋАКА ЈЕ БИЛО 42, ЧЕТВРТАКА - 62, ПЕТАКА
- 59, ШЕСТАКА -45 И СЕДМАКА – 44.
ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ СВИМА НА УЧЕШЋУ ☺



Ово је презентација само одговора на питање: 

«Шта си ново сазнао/сазнала о себи овог

пролећа?»

( У ситуацији ванредног стања услед пандемије

Корона вируса и кућне изолације)



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?
У СИТУАЦИЈИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ

• Да требаш бити стрпљив и смирен.

• Да сам много духовит.

• Да сам добра домаћица.

• Сазнала сам да волим да цртам и да сам веома креативна.

• Кад се мора и може се без дружења.

• Да сам се угојио.

• Да могу бити врло одговоран.

• Да могу више него што очекујем.

• Да се добро сналазим у поправљању ствари.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Сазнала сам да када сам у школи ја добијам само четворке, а када сам
кући добијам само петице.

• Да сам сваким даном све старији и старији.

• Сазнала сам да сам сналажљива за учење на даљину и да док читам
осећам се прелепо.

• Да све можеш, ако хоћеш и трудиш се.

• Да могу да имам и другачије обавезе.

• Сналажљивија сам него сто сам мислила.

• Да морам више да учим.

• Сазнао сам да постоји опасан вирус.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Да се добро сналазим на компјутеру.

• Да сам порастао.

• Сазнао сам да треба остати код куће и не треба се играти са вирусом!

• Да умеме пуно ствари по кући да радим.

• Да сам заправо велики љубитељ филмова и серија.

• Сазнала сам да могу да издржим да време проводим само у својој кући и свом

дворишту.

• Да ми мање прија слобоно време него што сам мислио.

• Да ми нова фризура стоји боље од свих које сам пре имао.

• Да сам бољи ђак, и да више сад учим него пре.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Могу много више ствари да урадим за дан.

• Не могу да замислим живот без другара.

• Да морамо бити одговорни и ако смо још мали.

• Да некад и ја треба да прихватим да нисам у праву.

• Колико нам мало треда да будемо срећни и задовољни.

• Да могу да будам вредан кад се потрудим.

• Открила сам таленат за писање.

• Па сазнала сам да ја нисам лења, јер док сам ишла у школу мрзело ме да

учим и да радим домаћи али сада је другачије.

• Колико уствари имам више времена него када идемо у школу.

• Сазнао сам да ми оволико слободног времена баш и не прија!



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Да не могу да живим без другара.

• Сазнао сам да је здравље најважније.

• Да волим да пецам.

• Да сам особа која нема самопоуздања.

• Фале ми другари.

• Сазнао сам да сам у пролеће много весео.

• Које све опасности вребају, конкретно мислим на вирус Корона.

• Сазнала сам да се не плашим мрака.

• Да сам порасла.

• Да сам лепша.

• Да сам срећан.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Да волим да спавам.

• Сазнао сам да више волим лепу зелену природу него игрице у кући.

• Сазнала сам да више времена проводим напољу него пре.

• Да сам порасла, посто сам умислила да сам стала са растом.

• Да сам спремна за неке нове изазове и да сам доста храбра.

• Да кувам.

• Због овог стања у земљи које се десило овог пролћца, сазнала сам
колико сам храбра и постала сам свесна колико ми значи породица и

њихова подршка.

• Сазнала сам да сам спавалица.

• Сазнао сам да добро знам да говорим енглески.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Да могу да се стрпим за неке ствари.

• Сазнао сам да волим неке воћке које раније нисам волео.

• Да сам много везана за друштво, више него што сам ја мислила, а овде се смарам и

једва чекам да прође ванредно стање.

• Сазнао сам да имам још једног искреног пријатеља.

• Могу брзо да пишем. 

• Научио сам да по некад морамо бити

суздржани и дисциплиновани.

• Баш сам вредна.

• Да сам веома талентован за прављење ствари од дрвета.

• Да лепо фотографишем.

• Да не могу без школе.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ
ПРОЛЕЋА?

• Да сам сналажљив јер сам схватио да ми не треба друштво да бих се забављао

али је опет лепше уз друштво. 

• Сазнао сам да волим да кувам и да ми недостају другари.

• Да ми је боље у нормалној школи него у онлине.

• Да сам вредан и да хоћу да слушам.

• Да одрастам.

• Да добро знам информатику.

• Да једем пуно када сам код куће.

• Сазнао сам да сам добар у спорту.

• Да волим цвеће, да приликом часова нисам напет и нисам уплашен шта ће

бити у току часа, недостаје ми моја школска клупа.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ
ПРОЛЕЋА?

• Научила сам да урадим стој рукама уз зид.

• Да сам креативнији.

• Да сам много духовит.

• Да сам спремна за неке нове изазове и да сам доста храбра.

• Сазнао сам да волим да читам стрипове.

• Јако сам захтевна, што ми се не допада баш.

• Да ми дуга коса не стоји. 

• Сазнао сам како сам мало завистан од игрица, да их превише играм и то ми

смањује време за обавезе тако да смо се родитељи и ја сложили да играм сат и

по времена.

• Сазнала сам да више времена проводим напољу него пре.

• Да имам талента за гимнастику.



ШТА СИ НОВО САЗНАО/САЗНАЛА О СЕБИ ОВОГ ПРОЛЕЋА?

• Да баш волим пролеће

• Да сам порасла и смршала. 

• Да морамо да се навикнемо на све што нам се у животу дешава.

• Схватила сам колико ми значе и недостају другари.



КРАТКА АНАЛИЗА

• Одговори на ово питање су више него занимљиви, духовити и искрени. 

• У највећем броју случајева ученици су интроспекцијом (самопосматрањем) 

закључили да су се променили у физичком изгледу, затим су издвојили личне

особине, способности и вештине које су унапредили, открили су нове таленте и

хобије. Веома значајно је и то да су се одговорно понашали у ситуацији

пандемије, као и да су добро организовали своје време за учење код куће. 

• Ипак, најчешћи одговор се односио на велико недостајање школе и школских
другова и другарица.

• Хвала свима! 

• Снежана Васић, стручни сарадник-психолог




