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16. март 2020. 

Прво се појавио у Кини. Тешили смо се да је егзотични вирус тамо негде далеко. Да хара 

на другом крају света. А онда је тамо далеко постало овде близу. Вирио је иза ћошка, 

меркао, чинио корак напред па два назад док није схватио да му пасош за прелазак 

границе није потребан јер рампа, која ће га зауставити, не постоји. Променио нам је 

навике, одузео изборе, ускратио дружења, изврнуо живот наглавачке. И оно што нам је, 

до скора, било незамисливо, претворило у свакодневицу. Школа и наставници су нам 

ушли у кућу, право у дневну собу. 

 

 

 

 Упс, шта ћемо сад? 

23. март 2020. 

 

1. недеља 

 

Професори у паници. За компјутером од 8 до поноћи.  

- Месинџер?  



- Не може, немају сва деца ФБ стране.  

- Па нек отворе! 

- Не, бољи Вибер. 

Вибер усијан. 238 порука. Обавештења о порукама које стижу и у глуво доба ноћи не 

дају да спавамо. 

- Еурека! Платформе за учење!  

- Moodle, Lynda, Codecademy, Fedex, Coursera, Futurelearning?   

- Гугл учионица! 

- Тоооооо!!! 

 

Ученици опуштено. Профилне слике креативне. Надимци интересантни. Мараш, Баћа, 

Роки, Симкекраљ, Спарта, Тај сам, Хејтер, Једнапаметна... Крију идентитет и дају лажну 

сигурност па прсти сврбе и куцају што уста не би изговорила у комуникацији очи у очи. 

 

Савет професора:  

- Уозбиљите се!  

- Организујте време боље!  

- Замените надимке правим именима и презименима!  

- Пазите шта причате у групама!... 

 

 

27. март 2020. 

 

2. недеља 

 

Професори: 

 

Децо, материјал вам је постављен у Гугл учионицу. Приступни код је xyzfbb. Кад 

прочитате материјал, одговорите на питања и проследите задатак у ГУ! Рок је до... 

 

Ученици: 

-  Мени неће! 

-  Код, молим! 

-  Нећееееее! 

-  Можете, професорка, да нам дате код? 

-  xyzfbb  

-  Који је кооод? 

-  Ја ово не знаааам! 

-  Послао сам задатак. 

-  Празна датотека. 

-  Како празна?! Проследио сам. 

-  Ниси добро, ај поново! Врати се у тест, клик на предај, добићеш ВИДИ 

ЗАДАТАК, кликни на то, иди на врх, иза катанчића има адреса, копирај је, врати се 

у учионицу, у мој задатак, нађи +, кликни на +, изабери линк и ту налепи копирану 

адресу и онда проследи! 

- ... 

-  Хоће ли? 

-  Све сам урадио, неће. 

-  Хоће, прескочио си неки корак. Ај поново. 

-  Нема +! 

https://www.lynda.com/


-  Има. Сликај! 

-  Код мене пише ТВОЈ ЗАДАТАК. 

-  То кликни! 

-  Ух, добро је. Успео сам! 

-  Мени нећееее! 

-  Хоће. ВИДИ ЗАДАТАК, кликни на то, иди на врх, иза катанчића има 

адреса, копирај је. И ту више ништа не дирај, врати се у учионицу, у ТВОЈ 

ЗАДАТАК, нађи +, кликни на +, изабери линк и ту налепи копирану адресу и онда 

проследи! 

-  Евооо! Је л' стигло? 

-  Професоркааааа, је л' стигло? 

-  Ја не знам. 

 

3. април 2020. 

   

3. недеља 

 

Професори: 

- Време истиче, а ви још нисте предали задатке  

- Децо, сутра у ...... контролни. Сликајте и пошаљите решен тест! 

- Мени се чини да нисте још схватили да ово није одмор. Школа траје. 

Уписујемо активности на основу којих ћемо закључити оцене. 

- Како мислите немате времена? Па како бисте да идемо у школу? 

 

Ученици: 

- Добар дан, где да се јавимо сад? 

- Мени не ради интернет. 

- Мени слабо ради апликација. 

- Мени ништа није стигло. 

- Је л' ви разумете о чему причам? Ниси предала рад. 

- Разумем ал мени ништа није стигло. 

- Ја кликнуо, ал неће. Не да. 

- Мора да те мрзи ГУ. Како само теби неће? 

- Не знам, све сам урадио као и иначе што радим. 

 

10 април.2020. 

 

4. недеља 

 

Професори: 

- Подсећам вас да на време предате задатке. 

- Будите слободни и користите нет кад тражите одговоре! 

- Па постављам задатке у ГУ, пратите редовно! 

- Пратите инструкције, нисте на одмору! 

 

Ученици: 

- Је л' ћемо ускоро у школу? 

- Не верујем. Спомиње се тек јуни. Не могу да верујем! Боље у школи? :D  

- Дааааааа! 

- Што пре у школу то боље. 



- Истина. Нисам веровао да ћу икада то рећи. 

- Мени је лакше преко нета. 

- Једва чекам да седнем у клупу. 

- Јесте лакше преко нета, ал је лепше у школи. 

- :D Пренећу колегама промену вашег става о школи. 

- Пренесите! 

 

Стварно сам у шоку. 

 

Quo vadis schola? 

 У с п е ћ е м о! 

 

 

 

  

 


