
Драга децо, 

Желим прво да вас све похвалим за учешће у пројектној настави и да вас обрадујем да је 

наша пројектна настава објављена на следећим утицајним сајтовима: 

Патријаршија СПЦ у Београду 

http://spc.rs/sr/projektna_nastava_na_daljinu_na_temu_vaskrs_na_engleskom_jeziku_u_osh_vu

k_karadzhitshloznica 

Сајт за Православну вјеронауку, Бања Лука 

https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/projektna-nastava-o-vaskrsu 

Све похвале! 

Ове седмице желим да вас растеретим што се тиче материјала везаног за енглески језик да 

бисте могли да се усредсредите на пробни завршни испит. Желим вам пуно успеха. 

Слушајте наставнике и пратите њихова упутства и савете. Будите искрени према себи и 

урадите задатке самостално јер ћете само тако имати увид у своје знање односно праву 

повратну информацију колико сте заиста спремни за завршни испит и на чему треба 

порадити. 

Ја вас само подсећам да по завршетку ове седмице опет се враћамо редовно са радом. 

Имајте у виду да је школска година у току и да имате своје радне обавезе. Распоредите их 

тако што ћете редовније слати материјал. Материјал сам вам максимално сузила односно 

прилагодила. Вежбе које су online, оне су интерактивне и њих ми не шаљете, само оне 

вежбе у материјалу. Пројектна настава није обавезна већ ко жели да добије добру оцену. 

Најбоље је слати материјал једном седмично јер вам се онда материјал неће гомилати. 

Што се тиче слања материјала, имајте у виду да наставник има своје радно време. Моје 

радно време је од 0700 до 1500 сваким радним даном а викендом и празницима не радим. 

Материјал шаљите кад можете, а повратну информацију ћете добити у оквиру мог радног 

времена. Такође, сав материјал који сте ми послали чувам у портфолију за сваког ученика 

посебно са датумом слања, материјалом и мејлом. Такође, имајте у виду да је до краја 

школске године остало нешто више од месец дана, па се потрудите да ревносније 

извршавате своје обавезе. Наравно, овом приликом похваљујем све ученике који су 

редовно слали материјал и који су учествовали у пројектној настави. 

Толико за данас. Поздрав 
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