
Поводом Дана школе био је организован литерарни конкурс на тему “Интернет 
школа”. На конкурс су се одазвала четири ученика: Ана Лара Џигурски, Лука Лукић, 
Мила Пирошки и Дуња Стевић. Нашли су воље и времена да у овим ванредним 
околностима напишу лепе  саставе и зато су сви првопласирани! Дуња, Мила,Лука, 
Ана, хвала вам, не само зато што сте се потрудили да напишете саставе, већ и зато 
што су они смислени, јасни, стилски лепо уобличени. 
 
Слађана Војновић 



ИНТЕРНЕТ ШКОЛА 

 

 

Када је почела ванредна ситуација било ми је чудно што не идем у школу.              

Мени је школа преко интернета мало лепа мало не. 

Предности редовне школе су то што: могу да видим учитељицу и другаре и             

настава ми је мало боља. Боља ми је зато што нам учитељица лепо све објасни.               

Више волим кад идем у школу, јер идемо у парк и напоље. Док смо у школи идемо у                  

боравак, а тамо волим учитељице и да идем на клавир и француски. 

У настави на интернету и ТВ ми се свиђа што часови трају краће. Не свиђа ми                

се то што су нас учили оно што сви прваци већ знају. Учили су нас слова која ми                  

знамо.  

Са другарима се чујем и видим преко вибера и преко скајпа, па се испричамо.              

Највише преко вибера причам са мојом најбољом другарицом. Причамо о књигама и            

шта смо прочитале. 

Једва чекам да се вратим у школу! 

Ана Лара Џигурски I 3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Интернет школа 
 

Интернет школа је нешто чему се никада нисмо надали, али због ове            
ситуације морамо да је похађамо. За ових месец и по дана приметио сам да              
интернет школа има неке предности, али  по мени има више мана. 

Када сам сазнао да ћемо школу похађати од куће, нисам могао ни да             
замислим како ће то изгледати. На почетку сам био мало збуњен, али када нам је               
учитељица објаснила како ће то изгледати брзо сам се навикао. Код интернет школе             
ми се највише свиђа то што се не морам рано будити да бих ишао у школу и што се                   
много више дружим са својом породицом. Једна од мана ове школе је то што не могу                
пуно да причам са другарима. Не могу их позвати  

када хоћу зато што не знам да ли неко ради домаћи. Такође ми недостаје да                
видим позната лица попут учитељице, другара, наставника енглеског, библиотекарке         
и многих других људи које срећем у школи. Не волим ни то што немам физичко ван                
школске зграде, већ само могу радити вежбе у дневној соби. Предности нормалног            
школовања, су мане интернет школовања, али оно што бих нагласио као велику            
предност нормалног школовања је то што када се враћамо из школе имамо времена             
за игру и дружење на неком игралишту. Пошто не могу да се виђам са другарима               
причам телефоном са њима када нађемо слободног времена, што је углавном увече            
пре спавања. Комуницирамо и путем порука које најчешће шаљемо у групе да би сви              



могли да се укључе. Другари које најчешће волим чути су: мој најболји друг Лука              
Бркљч, Урош Илић и мој друг Ненад. Пошто брзо завршим своје обавезе у слободно              
време волим изаћи напоље и провозати бицикл, слагати Рубикове коцке, и правити            
куле од карата и после их рушити. Ткође доста времена се играм са братом. Чак сам                
се у слободно време мало више посветио снимању за јутјуб. Волим и потрошити             
време на гледање ТВ-а и гледање кроз прозор да би видео шта други раде. Моја               
породица и ја сваког дана у осам часова увече тапшемо здравственим радницима, а             
затим слушамо и аплаудирамо једном човеку који свира и пева у мом крају. Чак смо               
ја и брат измислили нашу игру и нашу олимпијаду. 

Овај начин школовања је врло занимљив и забаван али ипак ја једва чекам да              
се вратим у школске клупе. 
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Интернет школа 
 
Интернет школа- да ми је неко рекао да ћу се школовати од куће 
помоћу интернета не бих му веровала. Ово је био велики шок зa све 
нас. Нисмо се надали овоме. 
На почетку ми је све било чудно. Кад сам сазнала како иде школа 
преко интернета у себи сам мислила да ће бити сјајно. После неког 
времена интернет школе схватила сам да ми је тешко. Не због 
учења, него су ми недостајали другари: Милена, тројке Ћеранићи, 
Ане и многи пријатељи. Чула сам се са њима тако што сам их звала 
или смо се дописивали, најчешће у нашој заједничкој групи. 
Интернет школа има доста предности, али и мана. Предности су то 
што не морам рано да лежем, идем на викендицу и много више 
времена проводим са породицом. Мане су то што ми много 
недостају другари и игра са њима. Недостају ми и моја учитељица 
Биљана и наставник енглеског са којим се често шалим.У слободно 
време играм се са сестром, мамом и татом или слажем лего 
коцкице. За ово време измислила сам игру,,Породично вече игара'' и 
са породицом се играм када моја млађа сестра заспи. Моја млађа 
сестра чини да ми не буде досадно чак и када бих ја то желела. 
Увече у осам сати породица и ја тапшемо докторима, а после 
гледамо филм заједно. 
Иако ми се свиђа интернет школа, боља је обична. Једва чекам да 
се све ово заврши и да се вратим у школу и видим другаре и 
учитељицу. 
 
Мила Пирошки III-7 


