
Направи дневни план рада ко�и ће
обухватати школске обавезе,

ваншколске активности (вежбањеинструмента, учењесолфеђа, страног �езика...), кућне
послове и слободно време. Незаборави дачиташ! Чита� сваки дан! Одржава�сво� ритам спавања.

Ради самостално. Не одуста� и сампотражи решење. Током учења,означи задатке ко�и су тинеразумљиви па на кра�у покуша� �ош
�едном да их решиш. Ако ипак непронађеш прави одговор, пита�те

учитеља ко�и �е на располагању за
учење на даљину. Чланови породице
ти могу помагати али не сме�у радитиуместо тебе.

Савети за успешан 
рад од куће

Пре него што почнеш да учиш,

искључи или утиша� мобилни и

не дозволи да те ишта омета.

Држи се задатог плана за та�

дан. Докажи да можеш! Посао

не одлажи за сутра осим ако то

заиста ни�е нужно. Буди

усредређен на сво� посао �ер

�едино тако ће тво�е време

бити цењено.

Свакодневно разговара� с

родитељима

о томе шта си све урадио,

научио или ново сазнао. С

тим такође вежбаш сво�у

мемори�у.

ПОДРШКА

Б У Д И Т Е  З А Д О В О Љ Н И  И  Т И  И  Т В О Ј И  Р О Д И Т Е Љ И

одржава� ред сво�е собе и 

свог радног
 стола

РЕД

Резултат је највећа награда и назива се ВРЛИНА.

Врлина је најбоља пријатељица РАДОСТИ и СРЕЋЕ. 

Заједно с тобом чине УСПЕХ.

Једини пут до успеха је истрајност. 

Буди упоран. Буди упоран док учиш, кад радиш. 

Мотивиш, охрабри и подстакни и друге.

Свако �утро среди сво�у собу ивише пута у току дана �епроветри. Сво� радни сто увексреди након завршетка посла.Свеске, уџбенике и радне листоверазврсти по предметима икористи само оне ко�и су део твогдневног плана.

направи га за цео дан

ПЛАН

пошту� сво� план рада
ДИСЦИПЛИНА

родитељи, брат или сестра ти 

могу помоћи али никако не сме�у
радити уместо тебе

свако вече кажи родит
ељима

шта си
 од планир

аног за
 та� 

дан ура
дио

КОНТРОЛА

Резу
лтат

: 

Сво�и
м про

стор
ом ћеш

влад
ати сам

о ак
о �е уре

дан.

Резултат: 

Уз помоћ планирања ћеш успешно

управљати сво�им временом
 и

на�боље искористи
ти дан.

Резултат: Бићеш веома задовољан 

�ер се време посвећено 

учењу исплатило.

Резултат: 

Бићеш поносан на
 себе �ер

си се успешно држао договора 

са самим собом!

Резу
лтат

: Пос
таћеш

само
стал

ан.
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