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Од школе 

до камере 
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К ао и друге школе, и наша 
школа се нашла у потпуно 

новој ситуацији, наши 
наставници, ђаци, родитељи.  

Био је то потпуно нов изазов 
пред којег је требало стати, 
суочити се с њим и помоћи 
свим ђацима да превазиђу 
препреку, звану “корона вирус”, 
и да наставе своје школске 
обавезе. 

Те обавезе сада су постале 
другачије: без наставника и 
ученика, који заједно рјешавају 
питања и задатке у својим 
учионицама. Клупе су остале 
празне, а ученици код својих 
кућа чекајући наставу на 
даљину путем телевизијског 
преноса.  

Наставу за ученике од првог до 
деветог разреда основних школа 
у Републици Српској су 17. 
марта ове године организовали 
Министарство просвјете и 
културе и Републички 
педагошки завод у сарадњи са 
Радио-телевизијом Републике 
Српске. 

Овај облик наставе је за све 
био неочекиван и, као такав, 
изазвао је велико узбуђење, 
недоумице, немир и страх од 
непознатог.  

Међутим, са тим страхом су 
морали да се суоче први 
учитељи и наставници. Нашли 
су се у непознатој средини 
пред хладном и нијемом 
камером, која је чекала да 

вјерно пренесе све њихове 
поруке малим и великим 
ђацима.  

Том великом и тешком 
подухвату, који је 
подразумијевао све основце 
широм наше Републике Српске, 
свој допринос су дали и наши 
храбри учитељи и наставници, 
на које је Школа, заиста, 
поносна. Својим ТВ часовима 
употпунили су садржај наставе 
на даљину настојећи да је 
учине још занимљивијом и 
љепшом. Њиховој појави 
највише су се, свакако, 
обрадовали ђаци, ученици наше 
школе, којима је то био 
подстрек  да се још више труде 
у својим ђачким обавезама. 
Топле ријечи, пуне љубави и 
разумијевања, које су послали 
наши учитељи и наставници 
измамиле су осмијехе на 
лицима ђака, охрабриле их да 
наставе учити и поручиле да 
нису сами, да су они увијек уз 
њих, без обзира колико далеко 
били.  

Свима њима честитамо на 
несебичном залагању и 
пожртвованом раду и много 
захваљујемо у нади да ће што 
прије свој посао наставити 
заједно са својим драгим 
ученицима у веселим 
учионицама. 
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Бранка Шпирић 

Тања Грбић Лаловић 

Драгана  Радановић 

Ирена Личина 
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Драгана Татић Малетић 

Горанка Алексић 

Милица Савић Кнежевић 

Зорица  Рунић 
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Јасна Суша 

Славко Антонић 

Јелена Мирковић 

Миланко Родић 
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Јелена Врховац 

Свјетлана Антић 

Наташа Гелић 

Сандра Дамјановић Џепина 
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„Нисмо тамо гдје волимо, 

заједно се сви молимо: 

да будемо опет скупа, 

друг до друга, свака клупа, 

да чујемо једни друге, 

ријешимо се ове туге, 

а до тада – све полако! 

Једноставно, мора тако! 

Све док траје црна она 

изненадна та корона. 

Ал' док она пријетећ' ходи, 

ваш наставник вас прати, води.“ 

Б.Шпирић  
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