Драги наши средњошколци,
Добро дошли у Пету економску школу „Раковица“! Пред вама је свакако велики животни изазов,
пун успона и падова. Најважније је да сте успешно савладали препреке у претходних месец дана и
да сте одабрали брод којим ћете пловити од 01. септембра 2021. године!
У нови почетак закорачите самоуверено и са осмехом. Нема разлога за страх и стрепњу, јер
средња школа није много другачија од основне. Промена је у томе што ћете имати нове вршњаке,
нове наставнике, нове предмете и нови простор. Полазак у средњу школу не значи да треба да
будете `штребери` који и петком увече остају у својој соби и уче. Оно што је заиста важно да
током средње школе развијете и усвојите нова знања и вештине које ће вам значити касније у
животу. Важно је да се, поред учења, забавите и укључите се у ваннаставне активности у школи.
Баланс је кључ за успех.
Можете бити неко ко има све петице, а да притом никад нисте били укључени ни у једну секцију
или додатну активност која се у школи организује. На тај начин ћете изгубити шансу да спознате
себе, упознате људе ван своје школе и нећете стећи нова искуства и вештине. Пробајте, нећете
зажалити!
Будите уверени у себе и отворени према другим људима – на тај начин се склапају најбоља
пријатељства. Не бојте се разговора са новим људима из одељења – јер сви сте подједнако „у
фрци“– иако то често тако не изгледа на први поглед. Не одбацујте људе који су другачији од вас,
пробајте да разумете њихову различитост. Важан моменат у одрастању је разумевање и
прихватање различитости људи који нас окружују.
Школа је само такмичење са самим собом. Битно је да покушавате да из дана у дан будете што
бољи, а да не бринете о томе како ваш друг/другарица има боље оцене од вас, скупљу одећу или
интересантнији љубавни живот.
Фокусирајте се на то шта можете да урадите како бисте себе учинили бољим и успешнијим.
И НИКАД не одустајте!

СРЕЋНО!
Александра Стевановић, психолог школе☺
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Спискови ученика по одељењима биће објављени у понедељак 30. августа 2021. до 10 сати
Настава почиње у среду, 01. септембра 2021. године
За све информације пратите сајт школе: https://www.petaekonomska.edu.rs
Списак потребних уџбеника се налази на следећем линку:
https://www.petaekonomska.edu.rs/udzbenici/
Списак предмета по разредима се налази на следећем линку:
Економски техничар: https://www.petaekonomska.edu.rs/ekonomski-tehnicar/
Финансијски администратор: https://www.petaekonomska.edu.rs/finansijski-administrator/
Календар рада за школску 2021/2022. годину – Календар рада средњих школа у школској
2021/22.
Видимо се 01. септембра 2021! ☺

