
Моја соба - моја учионица  
 

Ученици II4 су писали на тему „Моја соба - моја учионица“.  

Уз најуспешније литерарне радове представљамо и неколико ликовних на 

различите теме. 
 

 
Моја соба - моја учионица 
 

Не тако давно, одједном нашом планетом је завладала потпуно нова и за 

мене чудна атмосфера. Због тога сам морала своју школу да заменим простором 
у ком живим. Моја соба је постала моја нова школа, у којој време уместо са 

својом учитељицом и другарима делим са својим родитељима. Чудно, зар не? 

У почетку ми је све изгледало веома необично, али сам се брзо навикла. 

Трудим се да не изгубим суштину и да све радим као да сам у школи. За почетак 
урадим неколико вежбица, јер сматрам да је физичка активност веома важна. 

Затим следи доручак и праћење наставе на телевизији након чега радим домаће 

задатке. Наша учитељица Ивана Милошевић нам је једнако посвећена као и у 
правој школи. Покушавам да сваког дана научим нешто ново. Ових дана учим да 

кувам, спремам разне слаткише, играм друштвене игре, обављам разне послове 

у кући и трудим се да будем боља у свему. Осмислила сам рецепт за свој колач 

који је постао омиљен у мојој породици. Научила сам да сама направим америчке 
палчинке и поносна сам због тога. Недостаје ми много тога, баке и деке, другари, 

учитељица, врачарски паркови, аларм који ме опомиње да је време за школу. 

Недостаје ми пролеће и време проведено у њему, сунце, игра и природа која се 
сада буди. Понекад док седим на тераси и посматрам свет око себе, растуже ме 

гладни голубови па се сваког дана трудим да их нахраним мрвицама хлеба.  

Како сам схватила да све има свој почетак и крај, знам да ће све ово брзо 
проћи, а ја ћу поново бити у својој правој школи, у својој клупи. Трчаћу, смејаћу 

се и радовати.  
 

Уна Марковић 
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Живим у стану који има: дневну и спаваћу собу, кухињу, трпезарију и 

купатило. Учим у дневној соби зато што има пуно светла и простора. Са мном 

живе мама, тата и брат. Заједно одржавамо наш стан.  
Ујутру погледам телевизијску наставу, поједем воћну ужину и наставаљам 

са домаћим задацима. Волим да завршим своје обавезе до ручка. Од обавеза у 

кући, када мама усиса, брат и ја бришемо прашину, сређујемо нашу собу, а 
највише волим да помажем мами у кухињи. Поподне се играм са татом, са братом 

слажем лего па онда сви заједно играмо „не љути се човече“. Због тога што смо 

сви заједно осећам се лепо и задовољно.  

Срећна сам што доста времена проводим са својом породицом јер моја мама 
иначе доста ради, па се дешавало да се видимо тек увече. Сада време проводимо 

у дружењу.  
 

Дуња Костић 



Уна Марковић 
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Живим у стану са својим братом, мамом и татом. Од када је почела 
епидемија и забрана изласка из куће наш стан је постао права учионица 

радионица.  

Сваког дана пратим часове преко телевизије, после којих нам учитељица 
шаље наставне листиће и домаће задатке. Моја нова учитељица, мама, 

направила је учионицу у дневној соби тако што је повезала компјутер са 

телевизором. Телевизор је сада наша нова табла. После учења се играм са својим 
братом и омиљеним играчкама. Недостаје ми школа, другари и моја најдража 

учитељица Ивана.  

Омиљени део дана ми је када вежбам онлајн пилатес са мамом. Много је 

необично и забавно.  
 

Анђела Грујић 
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Завршила се четврта недеља од када не идем у школу и часове пратим 

преко телевизије и компјутера. Живим у стану са татом, мамом и сестром. Моја 
мама је сада наша учитељица.  

Сваког дана учимо у нашој новој учионици-дневној соби. Када се заврше 

часови на телевизији, наша учитељица Ивана пошаље све што треба да 
запишемо у свеску и урадимо за домаћи. Када завршим све своје обавезе, играм 

се са сестром у соби. Много ми недостаје кошарка, одлазак у скејт парк и вожња 

ролера. Лепо ми је што сам кући са својом породицом и што не морам да устајем 
рано, али ми ипак недостају другари и учитељица.  

Омиљени део дана ми је када тренирам и вежбам са татом.  
 

Душан Грујић 
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Моја соба је мала, али има све што је потребно. Један зид је плаве боје, а 
друга три зида су беле боје. Имам свој кревет, писаћи сто, а на зиду таблицу 

множења и дељења.  

Брзо сам се навикао на овај начин учења, али ми је лакше да ми предаје 
моја учитељица Ивана. Недостају ми другари, игра и дружење са њима. У 

„Абецеди“ - књизи која ми помаже да научим латиницу, сам упознао омиљене 

јунаке. Научио сам абецеду и таблицу дељења.  

Радујем се поновном сусрету са другарима и учитељицама Иваном и 
Милицом. 

 

Тадија Кљајић  
 



 

 

Уна Марковић 
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Недостаје ми моја учионица. Од дана када смо престали да идемо у школу 
због корона вируса, моја соба је постала моја учионица. Она је лепа и светла. 

Има два прозора која гледају у двориште наше зграде. Недостаје ми моја 

учионица. Често посматрам децу из суседног дворишта која се по цео дан играју 
напољу. Тужна сам, јер ја не излазим напоље.  

Сваког дана сам у стану, заједно са мамом и татом. Имамо дивну, пространу 

терасу на којој уживамо када је лепо време. Тамо обилно пијемо чај, једемо воће 
и читамо књиге. Срећна сам што сада много времена проводим са родитељима. 

Помажем им у кућним пословима: заједно распремамо, чистимо, кувамо. Највише 

ми се свиђа кад правимо колаче и што могу мало дуже да спавам.  

Ујутру када устанем, чим доручкујем, гледам школски програм на 
телевизији. На почетку ми се није свиђала, али навикла сам се и сад је све у 

реду. Ипак, домаћи задаци које добијамо од учитељице, учине да се осетим као 

да сам у школи са њом и мојим пријатељима. Волим да радим домаћи и да учим 
нове ствари. Тата и мама су ми купили интересантне књиге и омиљена ми је 

једна са експериментима. Уживам када изводимо огледе, играмо јамб и гледамо 

филмове. Могу да закључим да сам доста тога научила иако нисам ишла у школу.  
Међутим, оно што је најтужније је то што ћу свој девети рођендан 

прославити без другара и учитељице. Тог 13. априла 2020. када будем дувала 

свећице, пожелећу да свој следећи рођендан проведем и прославим са њима.  

На крају бих пожелела да се све заврши што пре, да сви болесни оздраве и 
да све неслоге нестану, а да сви људи живе и да буду заједно.  

 

Миљана Вулевић  
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У оваквој ситуацији школе су затворене и зато учим у својој спаваћој соби, 

за столом. Он је препун мојих ствари, али је још уредан. Мама и тата много раде 

од куће, али брину и о породици, а брат и ја се мање свађамо.  
Настава се одвија на телевизији, али искрено мене то не занима, мени 

недостаје моја учитељица, мени недостаје школа. Мама кува, родитељи купују 

оно што нам је потребно , а мој брат и ја радимо домаћи у нашим собама. Мени 

је досадно, бржа сам у школи и на часу. Моја породица нема увек времена да се 
игра, па ја често маштам да сам славна, а брат је у виртуелној стварности. Тужна 

сам што не могу да видим другаре, а неки ми се не јављају на телефон јер га не 

користе.  
Радим домаћи, али се и забављам, пуштам музику док радим, играм се, не 

морам да се будим у седам ујутру, па тако да у овој ситуацији има и нечег доброг.  

 
Катарина Цветковић  
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Живим у стану са мамом и татом. Мама и тата имају своју собу, ја имам своју, 
а у дневној соби заједно гледамо телевизију. 

Часове телевизије пратим у дневној соби, зато што је тамо највећи 

телевизор. Много ми се свиђа што часове физичког имамо сваког дана. Радим 
домаћи са татом зато што може да ми помогне ако нешто не разумем. Често после 

домаћег помажем мами да направимо колачиће или кифлице. Обично се играм 

са аутићима у својој соби, а кад тата заврши посао, игра се са мном.  
Мени се свиђа кад учим код куће јер имам мање часова, али ми много 

недостају учитељица и другари. Једва чекам да опет одем у школу и да све буде 

као пре. 
 

Борис Караџоле 

 
 

 

 
 

Борис Караџоле 
 
 
 



 

Стеван Живић 


