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Кратка анализа порука

 Евидентно је да нас је све затекло ово ванредно стање и вирус који је невидљив, непознат 

епидемиолозима и веома опасан (смртоносан). 

 Верујем да смо сви осетили, у неком тренутку, анксиозност, бригу или страх за наше животе, животе 

чланова наше породице, пријатеље…као и за нашу будућност. Нарочито се страх јавља пред 

непознатим ситуацијама и околностима. 

 Оно што се из порука деце види јесте то да су их родитељи, учитељи/наставници, медији одлично 

научили како да се понашају у ситуацији пандемије и ванредног стања, као и како да се заштите. 

 Посебно сам одушевљена дечјим саосећањем са својим друговима и другарицама као и са свом 

децом на свету, јер је целу планету погодила иста опасност. 

 Много је порука охрабрења, смиривања, подршке, утехе, али и препорука како да се деца изборе са 

својим страхом, како да организују своје време, како да се заштите и чиме да испуне своје мисли и 

време. 

 Једно је сигурно да је ОСТАТИ КОД КУЋЕ односно кућна изолација била најјача мера превенције, 

коју смо сви поштовали иако је често било јако тешко,  али и заокупљивање наших мисли читањем, 

учењем, игром, радом, позитивним размишљањем и вером и надом да ће све брзо проћи!



Порукe подршке, охрабрења, мотивације за своје вршњаке и сву децу света, како да 

се изборе са својим страховима који су настали због ванредног стања услед 

пандемије Корона вируса. 

(227 од 257 учесника у истраживању, написало је своју поруку)

- Останите код куће и сачувајте своје здравље!

- Све ће проћи, ми смо деца и не треба да се оптерећујемо корона вирусом јер се 

старији труде да га сузбију, наше је једино да чувамо своје здравље и здравље 

својих најближих и да останемо код куће!

- Надам се да ћеш остати здрав-здрава и наћи занимацију током карантина, 

велики поздрав!

- Само верујте у себе. Не бојте се ничега. Све ће бити у реду.

- ПОШТУЈТЕ ПРАВИЛА❤

- Само будите храбри и одговорни.



Вратите се сви на село и останите

здрави!

Желим вам свима пуно здравља и памети у овом 

хаосу, поручујем вам свима да останете код куће јер 

нам је свима здравље на првом месту!

Желим да сва деца овога света буду жива, здрава и весела, да се што пре заврши 

вандредно стање и да поново будемо у школским клупама...😊

Поручила бих свој деци која се боје овог вируса да првенствено не брину јер на

тај начин стварају још већи страх. Они којима је досадно могу да испуне своје

време разним активностима и можда открију неки нови таленат. Запамтите све

ће бити уреду и све ће ово једном проћи као и све остало.🙋🙋💙❤😀



Да сви останемо код куће. Да се још мало стрпимо и да све што пре прође.

Останите код куће чувајте се и пратите часове на тв-у.

Нико не треба да се брине ако поштују мере. Пратите наставу и организујте 

своје време.

Ако хоћете да победите страхове суочите се са њима без обзира што се ви тога 

плашите.

ОПУСТИТЕ СЕ!!!

Здравље је на првом месту, све остало ћемо надокнадити.

Будите срећни што сте са породицом и што сте здрави. Све ће ово проћи.

Мислим да ће све ово проћи, наставићемо нормалан живот као и раније. Ово је 

пролазно, али страх је опет велики што није добро. Паметно искористимо 

ово"слободно" време, урадимо оно што нисмо стигли или нисмо могли.

И ово ће проћи, а онда ћемо да наставимо са својим детињством.



Све ће бити добро ако одржавате личну хигијену.

Користите маске и рукавице и поштујте мере. Водите рачуна о хигијени и 

све ово ће проћи.

Будите весели и учите вредно.

Само треба мислити позитивно.

Да се чувамо, све ово ће проћи, треба искористити прилику кад имамо 

могућност да је проведемо са родитељима и да поделимо са њима страхове, 

жеље...

Глава горе, осмех на лице, све ће ово проћи, и све ће бити као и пре...

Сви требају да ОСТАНУ КОД КУЋЕ и да срећно дочекамо крај епидемије.

Треба да будемо послушни да не излазимо напоље током полицијског часа. 

И да не путујемо, јер тако можемо победити корона вирус.

Све ће бити у реду ако пратите упутства министарства здравља.

Не приближавајте се људима и не пијте из истих часа и останите код куће.

Ово није страшно, само је битно да водимо рачуна о хигијени. Сада имамо довољно времена да 

променимо нешто на себи што смо дуго хтели.



Останимо код куће здрави и срећни са својом породицом, сваки страх

може да се превазиђе, имали смо и горе страхове и горе борбе и са тим

смо се увек изборили и остали храбри. У ово време треба само да будемо

срећни и здрави и да увек имамо осмех на лицу и да будемо позитивни,

јер ће се ово све брзо завршити. Када смо све прешли прећи ћемо и ово.

Порука: "Нека ти мисли буду позитивне и све ће ти бити добро.

"Будите хероји останите код куће!

Важно је да у оваквим тренуцима останемо храбри, одговорни и разумни. Јако мало је 

остало да победимо ову пошаст. Будимо одговорни према свима, јер једино тако ће 

овоме доћи крај! Останимо код куће и бринимо о себи и другима. Будимо креативни и 

паметно користимо ово време, за упознавање себе и многих других ствари које можда 

нисмо могли раније!!! Останите јаки!!! 😊

Веруј у добро и добро ће бити.

Будите без бриге, свему лошем некада дође крај!



Будите уз родитеље и нема страха.

Заједно смо јачи. Ако будемо сложни, солидарни, љубазни 

једни према другима све проблеме ћемо победити лако:)

Да мање играју игрице и да буду вредни!

Што мање мислите о својим страховима. Све ће бити у 

реду.

Не водите бригу одраслих, само наставите да будете деца, 

у сваком смислу те речи. И бићете срећни.

Драга децо, будите пажљиви око овог стања који се назива 

"Корона вирус"

НИКО НИЈЕ ИМУН!!!! ПАЗИ НА СЕБЕ И ДРУГЕ!! БУДИ 

ХРАБАР/РА,ИСТРАЈАН/НА И ОСТАНИ КОД КУЋЕ💪!!

Морамо остати позитивни и слушати родитеље.

Будите одговорни према себи и другима. 

Останите код куће све ово ће ускоро проћи. 

❤

Уживајте са породицом, учите и чувајте се.

Желим да сви ми будемо здрави, весели, 

срећни... 💕



Не треба се плашити јер ће све ово убрзо проћи и опет ћемо видети баке, деке,

другове, другарице и све остале!!

Само не паничите, у свакој секунди будите прибрани јер све ово ће брзо проћи

само останите код куће и пазите о вашим бакама и декама јер они су тренутно

најугроженији слој друштва.

Да поштују све што кажу на вестима и да постижу све своје обавезе на време и и

да буду опрезни.

Да поштују правила, да читају више 

књига и да се друже са породицом!



Само нађите занимацију и све ће вам бити у реду!

Желео бих да кажем да ако се неко боји требало 

би да се сети да је свима тако и да кроз ову причу 

можемо изаћи заједно. 

Усмерите мисли на лепе ствари!

После сваке кише, дође сунце. Останите код куће!

Као прво да остану код куће и да се држе хигијене, 

да прате наставу и да раде домаће задатке, да се 

чувају и наједу воћа и да превазиђу страх од 

корона вируса. 



Све што је лоше пролази, а добро нас тек чека. 

Из овога треба да изађемо заједно, као једна породица. Да се сви 

трудимо да поштујемо полицијски час и све остало уведено због 

ванредног стања. Поздрав од анонимног петака 👨👦😀👋👋👋

Као прво да се чувају и здраво хране а као друго да се не плаше 

све док се чувају и да здраво дочекају крај ванредног стања. 

Слушајте шта причају људи на вестима, слушајте савете, перите руке

обавезно, немојте да се плашите све ће ово да прође само се чувајте!

#останикодкуће, будите живи и здрави ! И ај ћао!!!

Играјте се, радујте се сваком новом дану,

чувајте се и ово ће проћи!



Корона ће проћи, брзо ћемо у школу доћи. То једва 

чекам ја а и моја дружина. 

Будите срећни и смејте се што више са вашим 

породицама! 

Играјте друштвене игре, забављајте се у кући/стану, 

све ће ово проћи па ћемо се вратити у клупе: 

шапутати када нас нико не види, ићи код бивше 

учитељице/учитеља, певати, играти, писати... Остани 

код куће. 

Будите деца весела, играјте се!



Останите код куће, поштујте сва правила и обавезно 

често перите руке. Да би вам било боље разговарајте са 

вашим најбољим другом/другарицом. И све ће бити у 

реду, само што мање изласка из куће.

Боље спречити него лечити (не излази напоље)!

Што више активности и маште да стварамо, учимо и 

победимо досаду и страхове.

Ово стање је пролазно, све ће бити као ружан сан и брзо 

ћемо се поново сви дружити. Свима желим пуно 

здравља.

Другари чувајте се... Стрпите се још мало, останите код куће.. па у 

здравље да се видимо. 



Поручио бих да сви мислимо на лепе тренутке.

Требамо сви да останемо насмејани и срећни. Треба да науче 

неке нове ствари које до сада нису знали и да више поштују 

своје ближње и друге људе.Треба да се мотивишу да раде 

ствари које воле, тако ће нестати страхови. А до тада ће проћи 

и ванредно стање...

Хигијеном до здравља, здрављем до игара!!

Драги другари будите добри, слушајте своје родитеље, кад све 

ово прође поново ћемо се дружити и играти.

Потрудите се да не размишљате много о вирусу,

размишљајте као и ја шта ћете све урадити када ово прође,

можете направити и дневник у коме ћете написати шта ћете

радити када се ово заврши.....!



Драги ученици, хвала вам пуно!

После ваших порука немам шта да 

додам што ви већ нисте рекли. 

Останите здрави, весели и вредни!

Чувајте се и брините једни о другима!

Ваш психолог

Снежана Васић




