
Драга децо,   

Ова школска година  протиче тако да нам је свима јасно да се неке навике,  начин живота и 

рада и све оно на шта смо навикли,  мора мењати из корена.  Већ сте се упознали и прилично 

добро снашли са потпуно другачијим начином одржавања наставе,  а сада се пред вас ставља 

нови задатак.  Завршни испит.  Време је да покажете колико сте зрели и самостални да у овим 

ванредним околностима урадите оно што су генерације пре вас радиле уз много већу помоћ и 

лепшу атмосферу.  Због тога,  ви сте добили шансу да урадите пробни испит од куће и на тај 

начин проверите своје знање и слабе тачке које ћете ојачати до правог испита. Инструкције и 

детаље око израде пробног испита ћете добити од одељењског старешине а главна 

одговорност је на вама.  Покушајте да  урадите задатке самостално без злоупотребе рада од 

куће.  Питање које треба поставити себи је: “ко може бити преварен? “. Једино и само ви. Не 

користите интернет,  књиге,  неку другу помоћ,  јер ћете само себе довести у заблуду да нешто 

знате. Прави завршни испит вас чека и он ће се радити као и сваке године,  ви морате стећи 

праву слику о томе колико је ваше знање и на чему треба да радите до јуна. Свако од вас 

вероватно већ зна у коју школу жели да се упише али да ли ће то бити могуће, зависи само од 

вас. Схватите озбиљно ове задатке , то је оно што је обавезно и што се урадити мора.  Немојте 

дозволити да јун дочекате неспремни и направите себи велики проблем. Не смете дозволити 

да због неодговорности и лењости будете принуђени да упишете школу коју не желите .Учите,  

радите,  борите се , једино тако се долази до успеха.  Желимо вам пуно успеха, да будете 

вредни и паметни, и да у јуну,  када се све заврши, будемо поносни на вас.  

Срећно!   
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