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ХИМНА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

Никола Вукићевић, ти си био први. 

Учитељ и директор, ала време жури. 

Учитељи, наставници из прошлих времена, 

Ова је песма и вама намењена. 

 

Док је ђака, биће школе 

Добро знамо ми, 

Зато сада ову песму запевајмо сви. 

 

Никола Вукићевић, то је моја школа,  

сто година прође њој,  

А изгледа као нова. 

 

Браћа Михајловић, дадоше је граду, 

Само, зна се, најбољи њој припадају! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Као и сваке године, и овог 6. септембра, обележили смо Дан 

школе. Са прославом смо почели већ 5. септембра такмичењем у 

аранжирању цвећа и спортским активностима, а приредили смо и леп 

дочек гостима из Лесковца. 

 Свечани програм, који је ове године приређен у Народном 

позоришту, отворио је хор наше школе Химном. Имали смо прилику и 

да видимо представу „Црвенљуга“ коју су припремили ученици 5. 

разреда, као и филм о издвојеном одељењу наше школе у Ранчеву. 

Труд ђака наше школе, као и увек, награђен је књигама и мајицама. 

Награђени ученици своје успехе потврдили су у различитим областима 

и с поносом су представљали нашу школу. Ми им, наравно, 

честитамо и желимо да буду успешни и ове године.   

 

 

 

 



ШКОЛА  

 Ова дивна зграда је моја школа, 

 што ће ускоро бити и твоја; 

 чекаће и тебе неко испред кола, 

 а другари ће нове тајне с тобом крити. 

 Чуј, мали Пријатељу мој: 

 Не бери тешку ђачку бригу, 

 и велики одмор исто биће твој, 

 јер ускоро и ти ћеш заволети књигу. 

 Зато, знај, сви ће ти помоћи 

 да научиш знање и да читаш лепо, 

 а једног дана све ће брзо проћи 

 и причаћеш свима – У ШКОЛИ ЈЕ ЛЕПО!!! 

    Исидора Вукичевић VI-1 

  

ПОРУКА ЗА ЂАКЕ 

Сваки ђак има неко знање, 

неко га користи више, а неко мање. 

Да би стекао знање треба да учиш, 

а не компјутер да мучиш. 

Компјутер ти потпуно знање 

не може дати, 

зато га заборави и књиге се лати. 

Користи знање, имаш га ти. 

„Не губи време“, кажу ти сви. 

Књига ти једино знање пружа; 

ко је не користи, 

после теста ће бити тужан. 

Ко мисли да знање улази преко ноћи, 

неће добро проћи. 

Знање не улази само, 

него морамо да се трудимо и да читамо. 

Ко не искористи своје знање сад 

лоше ће проћи и у животу ће 

у непријатне ситуације доћи. 

Ово треба да запамти свако 

и много је лако: 

„ХВАТАЈ СЕ КЊИГЕ ВЕЋ САД 

И ВИДЕЋЕШ, ПОСЛУЖИЋЕ ТИ КАД ТАД!!!“ 

   Немања Гараи, VI-4      

 

 
 



 
 

 Ове године пријем првака је приређен 29. августа. Био је то 

велики дан за наше првачиће. У пратњи својих родитеља, дошли су 

помало збуњених лица у школу. Ту их је дочекао директор и обратио 

им се речима добродошлице. Ђаци 5. разреда су им приредили 

представу „Црвенљуга“, а потом су им се обратиле учитељице 

насмејаних лица. Овогодишње првачиће преузеле су учитељице: Лепа 

Маричић, Љубица Чичовачки, Сандра Лугумерски и Данијела Репман. 

 Ми првачићима желимо сву срећу и велики успех у њиховом 

школовању! 

 
 

 

 



ШКОЛА 

 Школа је бајна, велика и сјајна. 

 Пуна је радости и дечјег смеха; 

 ту ме друштво весело чека. 

 Најлепше су приче из школских клупа 

 кад на контролни сваки, срце јаче лупа. 

 Кад одговарање имам, страх ме хвата, 

 чим дођем до школских врата. 

 Пуно је обавеза, учења је много, 

 али наставничко веће и није тако строго. 

 И сада осећам срце пуно боли 

 кад дође растанак у основној школи. 

    Наташа Бастаја, VI-4 

 

      ПРВАЦИ 

   Школска врата и ове јесени отварају се за нас, 

   прваци стижу, да започну свој први час. 

   Сваки страх што осећају првог дана школе, 

   пролази кад уђу у подвиге нове. 

   Цело детињство своје проводиће на месту свог почетка 

   и живеће у кући пуној љубави од понедељка до петка. 

   Све што ће знати јесте да се друже 

   и да развијају знање што им учитељи пруже. 

   Срца ће им куцати од узбуђења због школе, 

   али кад уђу у њу, оствариће снове. 

   Ове године ући ће неко од њих пун страха, 

   али и радости, 

   да започне своје снове које ће и остварити. 

      Кристина Шомоши, VIII-3 

  ЂАЦИ 

Ушли смо у школу, сели у клупе, 

пуни страха и треме чекали да први час почне, 

Учитељица нас је учила прва слова, 

да пишемо и бришемо, да читамо 

и да се на великим одморима дружимо. 

У првом разреду добили смо прве оцене, 

стекли прве симпатије, нашли прве пријатеље. 

Како растемо, тако страх и трема нестају, 

сада, кад смо осми разред – време нам је пролетело. 

желимо рећи вама, ђацима првацима: 

и ви ћете стећи праве пријатеље, стећи прве симпатије, 

дурићете се и свађати, али ћете се УВЕК ЈЕДНИ ДРУГИХ СЕЋАТИ!!! 

     Јована Старчевић, VIII-3 



 
 Ове године Дечија недеља обележена је од 6. до 12. октобра и то 

под слоганом: „Одрасли, што сте стали? Хајде да растемо заједно!“ 

Те недеље у нашој школи све је било шарено. У нижим разредима 

организовани су маскенбал, „луде фризуре“, „лудо облачење“ и сви су 

се лепо забављали, а најмаштовитији су 

и награђени дипломама. 

 
Међутим, ученици старијих разреда су 

мало затајили. Да ли је могуће да вам 

Дечија недеља више није 

интересантна?! Зашто сте престали да будете деца?! 

 Неки ученици су били у посети нашем сликару, Сомборцу, Сави 

Стојкову, неки други на салашу, а неки, пак, у Жупанији где су чули и 

видели занимљивости о слици „Битка код 

Сенте“, највећој слици (28м²) на овим 

просторима. 

 Било је лепо, но кратко је трајало. 

Међутим, ми знамо да је свака недеља 

наша и зато - УЖИВАЈМО ДОК СМО ДЕЦА!!! 

 



 
 

 За време Дечије недеље, 9. октобра, одржан је и Јесењи крос. 

Такмичили су се ученици од 4. до 8. разреда. Најуспешнији код 

четвртака били су Милица Мијић и Александар Мушикић, а код петака 

Александра Коларић и Стефан Станковић. И ове године Наташа 

Бошњак је била изузетно брза и оправдала наша очекивања, док је њен 

другар из одељења, Саша Сладић, био први међу дечацима 6. разреда. 

Код седмака најбржа је била Гордана Ђорђевић, а најбржи Иван Кукић, 

док је код осмака прво место припало Елизабети Бауер и Данијелу 

Матошевићу. 

 Троје првопласираних из свих разреда учествовали су и на 

Општинском кросу. Наташа Бошњак, Гордана Ђорђевић, Елизабета 

Бауер и Никола Мушикић освојили су друго место у својим 

категоријама, док је Александар Мушикић стигао на циљ трећи. 

 Свима честитамо! 

 

   
 
 

 

 



                           Препоручујемо вам: 

- књига:“Лајање на звезде“ М. Витезовић 

- филм: Деца шпијуни 1, 2 и 3 

- књижевно вече посвећено стогодишњици смрти Радоја Домановића 

 

Реши ребус: 

 
НЕПРАВДА 

 Питала ме је да ли знам. Рекао сам да не знам Одговор је био 

тачан, а добио сам слабу оцену. 

 

Пронађи дате речи, а од преосталих слова сачини реч: абецеда, Ана, 

ананаси, азбука, енглески, искрена, име, истина, канап, лопта, мама, 

наочаре, оловка, оловна, пероница, проста реченица, птица, робот, 

слово, табла, цифра, чланак 

П Е Р О Н И Ц А 

  Р Н О Л О П Т А 

О Г Б О Л Т А Б 

С Л О В О И Б Е 

Т Е Т К В Ц Л Ц 

А С И А Н А А Е 

Р К А Н А П Г Д 

Е И М Е М А М А 

Ч Л А Н А К Р Н 

Е И С К Р Е Н А 

Н А О Ч А Р Е Н 

И С Т И Н А А А 

Ц И Ф Р А Ј М С 

А З Б У К А О И 
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