
 

III1 – Подсетили су нас да треба ДА БУДЕМО ЗАХВАЛНИ ! 
Дечије обавезе су: да се не туку, да долазе редовно у школу, помажу старијима, 
поштују старије, да не ломе намештај, да буду захвални, помажу родитељима, да 
не једу пуно слатког, да пуштају другаре у игру, склоне своје играчке, редовно 
раде домаћи, помажу болесној деци, да се топло обуку, не праве хаос док једу, не 
загађују природу, хране своје љубимце, не ломе ни своје ни туђе ствари, да се не 
ругају другарима 
 

III2 – каже: БУДИ АКТИВАН 
Дечије обавезе су: да слушамо родитеље и учитеља, помажемо старијима, 
бринемо о свом здрављу, да се бавимо спортом,  водимо рачуна о хигијени, 
бринемо о љубимцима и свим животињама, да распремимо за собом, помажемо 
родитељима, да учимо  и редовно идемо у школу, да радимо редовно домаће 
задатке,  да се дружимо са вршњацима, да будемо активни, помажемо једни 
другима, да сами пакујемо свој ранац, да бринемо о својим стварима 
 

IV1 –Послали су поруку свима - ТРУДИ СЕ ДА СВАКОГА ДАНА ИСПУНИШ ОБАВЕЗЕ! 
Морамо да се образујемо, требамо учити и бити добри ђаци, не смемо вређати 
друге, без насиља, псовки, увреда, поштовати другове и старије, помоћи 
болеснима, пустити друга у игру, не издати друга, бити послушан и вредан, 
помоћи родитељима, не бацати смеће по улици, бринути о туђим стварима, не 
бити љубоморан, имати своје мишљење – али не повредити друга, труди се да 
свакога дана испуниш ове обавезе 
 

IV2  - Скренули су пажњу на ЛЕПО ПОНАШАЊЕ! 
Наше обавезе су: да редовно долазимо у школу, да учимо, поштујемо правила у 
школи, слушамо учитељицу, да смеће бацамо у канту, помажемо једни другима, 
чувамо школску имовину, да одржавамо личну хигијену, доносимо школски 
прибор, да се понашамо пристојно 
 

II1 – Обавеза детета је да има МАШТУ! 
Обавезе деце су: чувати своје ствари, развијати се, урадити домаћи, сам учити, 
поспремити собу, долазити редовно у школу, слушати учитељицу, купати се сам, 
сам паковати књиге и намештати кревет, помагати старијима, имати своју 
машту, поштовати родитеље, водити рачуна о хигијени учионице, бринути о 
свом здрављу, помоћи другу, бити вредан и културан 
 

II2/ IV3 - ei spun -  SĂ FIM CUMINTI 
Оbligațiile noastre:  să învățam, să nu mintim, să fim cuminti, să nu vorbim laoră, să nu 
distrugem moblierul școală, să respectam învățatori, să venim regulat la școală, ... 
 


