
Направи си план штоопфаќа училишни обврски,
воннаставни активности

(свирење инструмент, часови по
музичко, странски �азик),

домашни обврски и слободно
време.  Не заборава� на важноста

од читањето! Чита� секо�ден! Одржува� добар ред наспиење!

Работи самосто�но. Не се откажува� и сам
на�ди решение. Додека учиш, означи ги

не�асните задачи и обиди се да ги решиш
повторно на кра�от на работниот ден.

Доколку повторно не успееш да до�деш до
точниот одговор, обрати се нанаставникот ко� е достапен

преку учење на далечина. Членовите на
семе�ството може да помогнат, ама не
може да �а завршат тво�ата обврска.

СОВЕТИ ЗА УСПЕШНО ЗАВРШУВАЊЕ
НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОМА

Пред учење, исклучи го

телефонот или стави го на тивко; не

дозволува� да ти пречи. Секо� ден

придржува� се до направениот план.

Докажи си себеси дека можеш. 

Не ги одложува� обврските за утре,

освен доколу тоа не е неопходно.

Концентрира� се на работата

за да можеш да го вреднуваш 

своето време.

Секо�а вечер кажува�

им на своите родители

што направи и што

научи то� ден. Преку

ова ќе �а тренираш

сво�ата мемори�а.

ПОДДРШКА

З А  Д А  Б И Д Е Т Е  З А Д О В О Л Н И  И  Т И  И  Т В О И Т Е  Р О Д И Т Е Л И

Одржува� ги сво�ата соба

и сво�ата работна мас
а уредни

УРЕДНОСТ

Постигнувањето е најголема награда; се вика ДОБЛЕСТ. 

Таа е најдобрата пријателка на ЗАДОВОЛСТВОТО и СРЕЌАТА. 

Со твоја помош, создаваат УСПЕХ.

Единствениот

пат до успехот е упорноста. Настојувај. 

Биди упорен при учењето, при работата.

Биди мотиватор и охрабрувај ги другите.

Секое утро средува� �асво�ата соба и проветрува� �анеколкупати дневно. Откако ќе �азавршиш работата, среди �а работнатамаса. Нареди ги тетратките,учебниците и работнитететратки според предмет. Користи ги само оние кои се вклучениво планот за то� ден.

Распоред на обврските

ПЛАН

Почитува� го сво�от план на обврските
ДИСЦИПЛИНА

братот или сестрата може

да ти помогнат, ама не смеат и не 

треба да работат со тебе

cеко�а вечер кажув
а� им

на сво
ите родит

ели кои дневн
и

обврск
и си ги заврш

ил

КОНТРОЛА

Дос
тигн

увањ
е:

Ќе има
ш под

обр
а ко

нтро
ла 

над сво
�от пр

осто
р.

Достигнув
ање:

Планирањето ќе ти помогне да го

организир
аш сво�от ден и целосно

да го искорист
иш своето време.

Достигнување: 
Ќе бидеш задоволен биде�ќи си

успеал да го вреднуваш своето

време за учење.

Достигнува
ње:

Ќе бидеш горд сам на себе биде�ќи си 

успеал да се придржува
ш до договорот

 

ко� си го направил сам со себе.

Дост
игну

вање:

Ќе стан
еш само

стое
н.
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