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Ново физичко у доба короне  
 

Опште је познато да је час 

физичког сваком основцу  

омиљени део боравка у 

школи. Али смо због 

шишмиш-вируса  остали без 

тог ужитка. Некадашњих  45 

минута кошарке , који су 

пролазили за трен ока , због социјалне дистанце  

замењени су досадним трчањем око школе или 

вежбама за истезање. Свима нам је ово тешко 

пало, па смо одлучили да импровизујемо. Сада, 

уместо шутирања тројки ,  са краја учионице - 

гађамо КАНТУ! 

 

Марко Чучковић 8/5 
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САМ У КЛУПИ 
 

   Другачије. Различито. А све некако исто и 
све испочетка. Нова школска година и „нова 
нормалност“, а стара другарства, старе 
клупе, табле, учионице...У  сусрету старог и 
новог,  данас је превагу однела нова 
реалност која опомиње и упозорава, али 
наговештава и неке нове начине дружења и 
понашања. Дружити се као раније у 
учионици или на одмору у школском 
дворишту - тренутно није могуће, ни 
препоручљиво. Дружимо се  на даљину 
путем разних друштвених мрежа и бројних 
апликација.  Подела одељења довела је до 
растављања многих започетих другарстава, 
пријатељстава, а можда и љубави.  
Хигијена и дистанца постале су две 

најбитније речи у нашим животима, а школа 
личи на неку суморну и тужну клинику. 
Заборављамо како изгледају осмеси наших 
пријатеља. Нове патике и ранчеве смо 
заменили новим маскама, а чиме ћемо 
заменити детињство?  
    Надам се да ће досадашње дистанце, 
изолације и поделе  уступити место старим 
добрим одељењима и непосредном 
дружењу - „старој реалности“. Ђаци су 
првенствено у школи да би учили, али су  
дружење и пријатељства важан фактор у 
школовању и одрастању, можда и  пресудан 
у процесу социјализације деце. 
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Седење у клупи са другом или другарицом 
не значи само дружење, преписивање, 
договарање или оговарање, већ 
подразумева и размену мишљења, идеја и 
планова за будућност и даље образовање. 

Прави друг или другарица у клупи некоме 
може бити цео свет. Немогућност бити с 
неким с ким сте донедавно делили школске 
дане и тајне, може довести до тога да 
заборавите тек започете заједничке 
планове, циљеве, амбиције, да од свега 
одустанете. 
   Подела одељења је тешка ђацима ,али и 
наставницима, разредним старешинама. 
Како организовати наставу, часове, 
предавати нове лекције, а истовремено 
учити и неке лекције живота? Чудно је.  
На основу досадашњег искуства - потребно 
је поштовати све препоручене и предвиђене 
епидемиолошке мере и не треба убрзавати 
будуђност. Међутим, као да нам је све теже 
да размишљамо о будућности. Шта се може 
очекивати од живота на нашој планети за 

неколико година? Да ли ће се поново 
појавити неки нови вирус, доћи до рата, 
еколошке катастрофе, или ће се појавити 
опет нека  „нова  нормалност“? Треба бити 
оптимистичан и размишљати позитивно, јер 
је то једини начин за излазак из ове кризне 
ситуације. Иако је свима нама тешко, без 
пријатеља, раздвојени од остатка одељења, 
другова и другарица, очекујемо да ће се у 
реалтивно блиској будућности све вратити 
на старо.Очекујемо да ће се наставити 
живот какав смо живели пре ове пандемије 
и пошасти. 
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Иако је вирус све удаљио, променио 
свакодневни живот и навике, научио нас је 
да проводимо време са породицом и драгим 
особама. Научио нас је да ценимо сопствено 
здравље и да мислимо једни на друге без 

обзира на то колико смо физички удаљени 
једни од других. Маске су нас научиле да 
причамо очима. 
 Солидарност и толеранција на делу може 
бити наговештај и поука да увек долази 
светло на крају тунела. Ову годину ћемо 
памтити као другачију,  јер смо проводили 
више времена са породицом и  научили смо 
шта значи хармонија, љубав и брига о себи 
и другима. 
 
 
Анђела Крстић, 8/5, 
Петра Познић, 8/5 
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ФИЗИЧКО У ДОБА 

КОРОНЕ  
 

Комбиновани модел наставе, који је због  

пандемије уведен у све школе Србије, има и 

предности и мане. Једна од највећих мана је 

максимално смањен број часова физичког 

васпитања. У нашој школи ђаци имају физичко 

један час сваке друге недеље. 

- Не могу да верујем, сад када смо 

најнервознији због свега овога, не можемо ни 

да се издувамо на физичком – одговара нам на 

питање о настави физичког Марко из шестог 

разреда, пре него што је ођурио у учионицу. 

   Неди, ученици осмог разреда, такође 

недостају часови физичког васпитања. Сматра 

да је изузетно лоше што су, баш у овом узрасту, 

ученици лишени физичке активности. 

- Зашто су важније лекције из историје, хемије 

или било ког предмета, од физичког – нашег 

здравља и развоја? Зар нису и сами инсистирали 

– „У здравом телу – здрав дух“? 

Неда похађа часове плеса ван школе, али је 

свесна да то није довољно. Свесна је да би 

могла и сама да вежба код куће, или уз часове 

физичког који се емитују на телевизији, али 

тврди да је преоптерећена захтевима који стижу 

преко гугл учионице. Да би се све обавезе 

завршиле, потребни су сати седења. 
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   Већ прва два ученика указују на то да 

ученицима тренутно не прети само корона, већ 

да постоји озбиљна претња да ће школу 

завршити са кривом кичмом, вишком 

килограма, лошом кондицијом- лошијим 

укупним здравственим стањем. 

   Потражили смо наставницу физичког Драгицу 

Станојевић да је питамо шта она мисли о свему. 

Нашли смо је у боравку. Ученици нижих разреда 

иду сваки дан у школу, а како су и они 

подељени у две групе, потребно је двоструко 

више учитеља и наставника да са њима раде и 

да их чувају у боравку. Тако је и наставница 

физичког добила нови  ковид – распоред. На 

питање каква је била њена реакција када је 

чула да ће, уместо спорта у фискултурној сали, 

чувати малишане у боравку, одговара: 

- Била сам свесна ситуације у којој се налазимо 

и прихватила сам то као свој посао. Раније сам 

на базену радила са децом тог узраста, тако да 

сам се брзо прилагодила.Ученици у боравку су 

раздрагани и весели, више воле да се играју  

него да уче, а ми смо углавном ту да 

контролишемо да буду и физички и 

епидемиолошки безбедни. 

   Док разговарамо са наставницом физичког, 

низ степенице у пуном трку силазе два дечака. 

На први поглед је јасно да имају вишак 

енергије. Слично је и у учионицама за време 

великог одмора. Често ученици трче и прескачу 

клупе, јер имају природну потребу за физичком 

активношћу. Они којима родитељи плаћају 

тренинге у неком од спортских клубова, не 

осећају превише недостатак часова физичког. У 

породицама које не могу то да приуште, или 
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деца до сада нису желела да тренирају, остају 

две могућности: да родитељи схвате 

неопходност спорта и упражњавају га са децом 

или да деца, сама у кући или ван ње, осмисле 

вежбе или неку другу физичку активност. 

Тешко је веровати да ће било која варијанта на 

прави начин заменити часове физичког у 

школи, са другарима. 

   Наставници Драгици Станојевић недостају 

часови физичког. Користи сваку прилику да 

малце изведе у школско двориште и допусти им 

да бар трче на ваздуху. 

   Већина ученика са којима смо разговарали 

сложила се да је праћење наставе по 

комбинованом моделу напорније и теже. Питају 

се зашто настава из осталих предмета није 

могла да буде олакшана и редукована, а 

физичко је смањено буквално 6 пута. Ученичка 

логика говори да је прави пут управо супротан – 

што је ситуација здравствено и психички тежа, 

то је потреба за часовима физичког већа.   

 

Лена Вељановски 8/5 
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