
Поштовани родитељи,  

Будући да нам скоро цело друго полугодиште пролази у ванредним околностима, тако ћемо и 

припреме за завршни испит и њгову пробну варијанту урадити на ванредан начин.  Ученици су 

већ добро упознати са учењем на даљину и прилично добро и одговорно су приступили 

оваквом начину рада.  Велика одговорност и обавеза је самим тим била и на вама,  њиховим 

родитељима,  који сте са нама поделили терет овог новог и несвакидашњег начина рада.  Сада 

се пред нас ставља још једна велика улога,  мотивација деце да интензивирају припреме и 

успешно ураде завршни испит,  односно омогуће себи несметан упис у жељену средњу школу.  

Овај пут,  пробни завршни испит ће се одржати онлајн о чему ћете бити благовремено 

обавештени и добити детаљне инструкције од одељењског старешине. Овај вид пробе 

завршног испита ради се у сврху самопроцене знања  и представља основу и смерницу за даље 

учење и припремање завршног испита који ће бити одржан по окончању ванредног стања. 

Свима нам је потпуно јасно да овакав вид испита не може бити поуздан, те стога он неће бити 

оцењен, али ће бити одличан показатељ вашој деци и вама на ком нивоу знања и постигнућа 

се дете налази. Изгубили смо много , ученици завршних разреда највише, немојте дозволити 

да изгубимо оптимизам и веру у целу једну генерацију деце, да могу да изгурају и 

најневероватније околности и искористе своју шансу да  се образују у жељеној школи. 

Подржите их и будите покретачка снага да самостално и одговорно одраде и овај задатак како 

не бисмо имали велики проблем када до правог полагања дође.  Мотивишите их да то схвате 

као помоћ за предстојеће изазове јер најлакше се препустити и не радити ништа , а онда, ако 

до неуспеха дође,  окривити неког другог.  Зато вас молимо,  схватите овај део озбиљно,  нека 

и вама буде мотив да када све ово прође будете поносни на своје дете и себе као родитеља, да 

сте успели да пребродите и ову ситуацију и да сте да помогли  да један од најважнијих 

тренутака у школовању прође без стреса и нервозе а са знањем и успехом.   

Желимо вам да из ове ситуације изађете јачи и сигурнији у своје родитељске способности и да 

заједничким снагама изгурамо ову школску годину до краја са најбољим могућим исходом за 

сву децу.  

Срдачан поздрав,  

Драгана Буквић- психолог 

Љиљана Ступар- педагог 

ОШ Жарко Зрењанин, Обровац 

 


