
Како правилно носити маску? 

   Правилно 

Неправилно  



Како правилно носити маску? 

 

Правилно          Неправилно 

 

Правилно          Неправилно 



Зашто је добро носити маску? 

 

Вируси су свуда око нас. 

Када носимо маску спречавамо 

да велики број вируса удахнемо. 



Зашто је добро носити маску? 

 

Вируси су свуда око нас. 

Када сви носимо маску 

побеђујемо вирусе – 

- вируси не могу да опстану 

изван наших тела и  

све их је мање. 



Зашто је добро носити маску? 

 

Вируси су свуда око нас. 

Када сви носимо маску 

побеђујемо вирусе – 

- вируси не могу да опстану 

изван наших тела и  

све их је мање. 



Заједно побеђујемо вирусе! 

 

 

Ми се дружимо са вршњацима ! 

Свако од нас води рачуна  

о свом здрављу и  

пази на здравље својих другова!  

 



Добродошли у нашу школу ! 

 

Очекујемо Вас  

да нам се придружите ! 



Како ћемо успети да заједно 

победимо вирусе? 

 

Одржавати растојање између 

свих нас. 

Више простора – мањи број 

вируса око сваког од нас. 



Како ћемо успети да заједно 

победимо вирусе? 

 

Одржавати растојање између 

свих нас. 

Више простора – мањи број 

вируса око сваког од нас. 



Како ћемо успети да  

победимо вирусе? 

 

Побеђујемо заједно  

вирусе ! 



Како ћемо успети да 

победимо вирусе? 

 

Хајде заједно да победимо 

вирусе ! 



Хајде заједно да победимо 

вирусе ! 

 

 

Одржавајмо физичку удаљеност 

између нас !  



Хајде заједно да победимо 

вирусе ! 

 

Физичка удаљеност сада   

Заборављање на пријатељство  

 



Хајде заједно да победимо 

вирусе ! 

 

Физичка удаљеност сада =  

Штитим и чувам своје 

пријатеље, све људе које волим 



Како ћемо се понашати 

приликом ходања кроз школу? 

 

 

 

Одржавајмо физичко растојање 

приликом ходања кроз школу! 

1,2 метра – 2 метра 



Зашто је добро носити маску? 

 

Вируси су свуда око нас. 

Када сви носимо маску 

побеђујемо вирусе – 

- вируси не могу да опстану 

изван наших тела и  

све их је мање. 



Шта да радимо да би победили 

вирусе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побеђујемо вирусе ако  

носимо маске, 

држимо размак између нас,  

дезинфикујемо руке, 

при уласку и изласку из 

школе дезинфикујемо обућу. 

 



Како правилно носити  

заштитну маску? 

 

 

 

Правилно ношење маске 



 

Оперите руке топлом водом 

и сапуном 

 

Тамна страна маске  

иде са спољашње стране 

 

Поставите маску  

преко лица 

 

Ластиш затегните и  

поставите преко ушију 

 

Причврстите маску тако да 

се прилагођава облику 

носа 

 

Превуците маску преко 

браде 

 

Маска треба да покрије  

нос, уста и браду 

 

Маска је правилно 

намештена 



Како правилно наместити 

заштитну маску? 

 

Пратити упутства  

дата на сликама,  

приказаним редоследом  

од 1 до 6. 



Како правилно наместити 

заштитну маску? 

 

Пратити упутства  

дата на сликама,  

приказаним редоследом  

од 1 до 4. 



Како правилно прати руке? 

 



Како правилно прати руке? 

 

Вируси су свуда око нас. 

 

Правилним прањем руку 

уклањамо вирусе и бактерије. 



Како ходати  

кроз школу ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходати десном страном !  

 



Наши  

вршњаци  

широм света! 

 

 

 

 

 

 



 Наши  

вршњаци  

широм света! 

 

 

 

 


