
ШКОЛИ ЗА РОЂЕНДАН

 Уочи Дана школе смо расписали литерарни конкурс и велики број ученика свих 

разреда је своје радове доставио на увид. Прочитали смо много лепих састава у којима су 

деца исказала своју љубав према школи, али смо ипак издвојили и наградили само 

најбоље.

ВОЛИМ СВОЈУ ШКОЛУ

Ја сам трећи разред

и зовем се Нина.

Волим своју школу

јер је много фина.

Она је споља велика и лепа.

Кад нисам у њој, срце ми се цепа.

У њеном дворишту обузме ме милина,

моја школа пружа руке свима!

Насмејани учитељ воли своје ђаке

и увек нам даје задатке лаке.

Моје одељење тим је мали,

али му баш ништа не фали.

Слажемо се и дружимо сви од реда,

а од тога - више нам не треба!

Школи не смета

што је зову ``пета``.

У њој све блиста,

топла је и чиста.

Она је срећна кад угости ђаке.

Увек је спремна за нове прваке!

Нина Трoјaновић, 3/4

(у конкуренцији од 1. до 4. разреда)

         

ШКОЛА ЈЕ ЗНАЊЕ, 

А ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

 Школа прича о ђацима и њиховим 

животима. У њој је будућност записана на 

страницама дневника. Ту се налазе имена и 

презимена оних који желе да крену ка врху.

 Неке ствари су пролазне, неке трају 

сувише кратко и пролазе баш кад нам је 

најлепше. Због тога треба да уживамо у ономе 

што имамо, па макар то биле и ситнице, јер кад - 

-тад схватимо да често нисмо били у праву и да 

смо сами криви за одређене моменте неза-

довољства.

 Као мала, једва сам чекала да кренем у 

школу. Сећам се да сам се свађала са дру-              

гарицом ко ће брисати таблу, док сада... сада то 

уради неко сасвим други. Тек сад видим да смо 

се понашали као деца.

 Скоро се сви жале на школске обавезе, 

али ако погледамо мало реалније, схватићемо да 

би наш живот био празан без школе. Не бисмо 

стицали пријатеље, не бисмо учили, једноставно 

- били бисмо ̀ `неписмени``. У школи сваког дана 

сазнајемо нешто ново, веће. Полако и сигурно 

приближавамо се врху. Наравно, поћи тим 

путем није мала ствар. Увек нам је потребан 

ослонац. У школи су то наставници који нас 

прате и који нам показују како да прескочимо 

тешкоће и не ударимо главом о зид.

 Бити један од многих који успут стичу 

пријатеље, прве љубави, прве слатке муке, 

велика је част и привилегија. Учити од најбољих, 

постати најбољи. То је донекле смисао живота - 

постати прави човек са знањем, јер знање је моћ. 

Будимо моћни!           

Јована Стојановић, 8/3

(у конкуренцији од 5. до 8. разреда)38
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