Драги ученици Техничке школе ГСП !

Трећа је недеља да смо у изолацији, учимо на даљину и проводимо време са
својим породицама у потпуно ,за све нас, новим навикама.
Није лако, али имајте на уму да је све пролазно. Проћи ће и ови тешки дани.
Причаћемо о овоме као и што су генерације пре вас причале о бомбардовању и
прошлости. Прошлост јесте тема за приче и инспирација за уметничка дела.
Нама је важна будућност. Ви сте наша будућност ! На путу ка зрелости морате
прескочити и ову препреку, сачувати себе и друге од Цовида 19.
Слушајте упуства! Знам да се не плашите! У овом тренутку је опрез одлучујући.
Он штити, вас , ваше вољене и враћа нас поново у нормалне животне токове
веома брзо.
За променљиво расположење , негодовање и неприхватање ситуације тражите
утеху у љубави. Волите себе, свој живот, волите своју породицу, волите људе
око себе,волите природу,жива бића у природи и верујте све ће бити лепше!
Једино љубав има имунитет на све болести и лечи од свих болести.
Оно што свима смета јесте то што дружење сада постоји само у виртуелном
облику. Љубави су постале платонске,сводећи се на дописивање и описивање
путем друштвених мрежа.Овим вас подсећам на стих песме Стрепња (Десанка
Максимовић “Не немој ми прићи јер љубав је лепа само док се чека…) Али једно
имајте на уму, када ово прође а ви и ваше породице останете здрави,комплетни
, бићете богатији, за једно ново животно искуство.
Они који брину о вама, одавно су запали у рутину кућа- посао , сва интересовања
која су имали, подредили су обавезама и бризи за вас.
Причајте са родитељима. Сада је тренутак да изнесите своје мишљење,испољите
своја осећања.
Било би добро да активирате потиснута интересовања која вам причињавају
задовољство као што су књига, филм, слушање музике или свирање неког
музичког инструмента. Пишите, ставите своја осећања на листове папира.
Сложите те листове у фасцикле које ће некада послужити некоме ко вас воли да
прочита и схвати то што осећате и мислите.

Пишите песме,текстове, писма онима које волите, а немате снаге да то признате.
Можда вас то писање оснажи и донесе храброст која је потребна да све то што у
себи носите поделите са неким.
Не заборавите, старије људе у комшилуку. Питајте их , да ли им је потребна
помоћ, одласком у набавку или у нечему другом. Све то доноси задовољство,
које би требало да попуните у вашем дневном ритму.
Прихватите садржаје , које вам предложе наставници путем видео линка, може
вам користити и развити нова интересовања. Онлине учење, може вам донети
више логичног размишљања, креативности и нове врсте сналажења.
Важно је да део дана ,буде испланиран обавезама везаним за школу . Слободно
време посветите физичким вежбама, физичким активностима ,сређивање
куће,баште. Поред здравља,уредјеност простора доноси лепо расположење и
задовољство.
Поштујте препоруку Др Кона да је 8 сати сна неопходно за ваш имунитет раст и
развој.
Сви они који се нису укључили, још имају могућности да то учине. Уз препоруку
Министарства,наставници ће имати разумевања за ученике, који се нису на
почетку снашли или нису имали могућности за то из техничких разлога. Зато је
неопходно да се јавите одељенском старешини .
Драга децо, поздрављам вас с’ љубављу, поштовањем и жељом да се што пре
видимо у школи.

Ваша Тања

