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Ко има друга, има све! 
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Другарство не зна за границе! 
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Тражимо себи другове – једног, десет, 

читав разред другова! 

 



Сам у клупи 

  

  
 



  

Сам у клупи 
 
     Ми имамо жуте столове и то су мали столови. У нашој групи има 
12 столова за 12 ђака. Мени су столови јако лепи. Волео бих да 
стоје спојени. Када сам сам у клупи, мени је досадно. 

Дарко Керезовић 
 

     Мени се свиђају столови зато што су жути, а ја волим жуту боју. 
Мало сам тужна зато што су столови размакнути. Била бих срећна 
да спојимо два стола. Ја бих волела да моја другарица Дејана 
седне поред мене. Она и ја би се дружиле када завршимо нешто 
што треба да урадимо. Раније је било боље јер су столови били 
спојени и имала сам друштво. 

Дејана Лолић 

 
 

 



     Ми смо подељени у две групе. Наши столови су жуте боје. 
Нажалост, у клупи седи један ђак. Ја бих волела да се бар столови 
споје. Зато што, када је хладно, могу да се играм са другарицом. 
Пре короне столови су били спојени. Тада је било лепше. 

Ванеса Варга 
 
     У првом и другом разреду ђаци су у клупама имали друга или 
другарицу. У трећем разреду дошли смо у нову учионицу. 
Одељење је подељено у две групе. Столови су нови и жути, али 
свако седи сам. Надам се да ћемо се ускоро вратити сво двадесет 
четворо у нашу учионицу и да ће свако имати друга или другарицу 
у клупи. Волела бих  да имам поред себе друга или другарицу. 

Ленка Лалић 
 

     Ове године имамо другачије столове. Жути су и мали. Пре смо 
седели у пару. Било би ми лепше да седим са неким у клупи. Овако 
се осећам усамљено. Волела бих да ми неко прави друштво. 
Волела бих да се наши столови опет споје. Тужна сам када сам 
сама у клупи. 

Дуња Остојић 
 

     Ја сам јако тужан што седим сам у клупи. Неке другаре уопште 
не виђам зато што смо подељени у две групе. Чистачица често 
дезинфикује столове у нашој новој учионици. Ја бих волео да нисмо 
у групама, да се столови споје и да не носимо маске. 

Петар Шијан 
 

     Сви ђаци у свим школама седе сами у клупи. Нико нема друга 
који седи поред њега. Све се променило, учионице промењене, 
столови удаљени метар и по. Столови су баш лепи и жуте су боје. 
Ја бих спојио столове да буде све као пре. Волео бих да сви имају 
друга из клупе зато што је имати друга највећа срећа. Добар друг 
злата вреди. 

Михајло Свркота 
 
     Сада идем у трећи разред. Први дан у школи су нас дочекале 
нове жуте школске клупе. Због коронавируса између клупа мора 
бити велики размак. Срећан сам што идем у школу. Волим да се 
дружим са својим другарима, али тужан сам што седим сам у клупи. 
Лепо је имати другара у истој клупи. Волео бих да спојим сто са 
неким и да све буде као пре, да седимо заједно, да причамо и 
дружимо се.  

Душан Јеремић 



Маске су у моди 

 

   Почела је нова школска 
година, наша насмејана лица 
прекрили смо шареним 
маскицама. Нема више 
загрљаја снажних, дистанца 
сада важи. Ова школска 
година је баш чудна, пола 
мојих другара у клупе седа, а 
пола још у креветима дрема. 
Маске нам чувају здравље, 
постоје папирне, крпене, 
памучне и медицинске. Било 
које, само да нас сачувају од 
вируса. Кроз маске смо мало 
тиши и теже се дише. Моја 
омиљена маска је плаве боје 
са бубамарама, много волим 
да је носим. Драга децо, 
маскирајте се обавезно сви, до 
следећег пролећа и нећете се 
разболети! 

Дејана Панзаловић 

 

   Од када је почео корона 
вирус маске су веома важне. 
Маске не морају бити ружне и 
тужне, оне могу бити као цвеће 
у пролеће. Маске могу бити 
мање и веће, шарене и 
свилене… Лако се стави, лако 
се скине и није проблем и кад 
се кине. Маска нас брани, 
маска нас штити, зато уз нас 
она увек треба бити. 
 

Теодора Трапарић 
 

 



     Лепо је то  што смо се вратили у  
школу својој учитељици и 
другарима. Лепо је то  што смо се 
вратили у  школу својој учитељици 
и другарима. Када крецем у  школу 
маску одмах код куце стављам да 
је при уласку у  школу  имам  на 
лицу. Носимо је када одговарамо, 
када бришемо таблу, када 
устајемо са места како би однели 
учитељици задатке на проверу. 
Маске су и на одморима на лицу,  
а и у боравку када остајем. Моје 
маске су све беле боје ,сваки дан 
друга,  али опет бела и тако из 
дана у дан. Волео бих бар мало да 
буде другачија, са неким јунаком 
из цртаног филма или са неким 
лепим  шарама,да буде 
посебна,да нико нема такву. 
Маска је постала део мог  школског 
прибора тако да је одмах сређену 
и испеглану припремам сутра за  
школу као и књиге за учење. 

Марко Пекез 
 

 

   Дуго очекивана и после 
никад дужег распуста нова 
школска година је почела. 
Школске клупе размакнуте, 
другари подељени у две групе 
и обавезно ношење маске. 
Нисам пуно бринула око нових 
правила иако нисам испрва 
била одушевљена што морам 
носити маску. Знала сам да је 
то за моје добро да бих 
заштитила себе, а и друге од 
тог опасног, безобразног 
вируса. Затим су уследили 
дезени па разне боје маске. 
Гледала сам ко има лепшу, 
шаренију или са неким ликом. 
Моја је била на једнорога и 
мени најлепша. Носила сам је 
са поносом. Код ношења маске 
ми се не свиђа што тешко 
дишем и морам да гласно 
причам јер ме други не 
разумеју. Радујем се дану када 
нећемо носити маске, када ћу 
видети само осмех на лицима 
својих другара. 

 
Јована Средојевић 
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Креативни кутак 

 

  

  

  
 

 

 



Дечја недеља – Подељена срећа два пута је већа 

  

  
Гост у учионици – сликар Милан Радаковић 

  
 

 



Мали еколози 

 

 
 

 
Пчелице у уређују 
школско двориште 

 

  

  
 



 

 
 

Пчелице на сајму цвећа 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улица новогодишњих жеља 

 

 
 

 



Драга 2021. годино 

 
   Нестрпљиво те чекам да 
дођеш и да ми испуниш жеље. 
Желим да у 2021. години не буде 
короне, да не морамо носити 
маске и да нико не буде 
болестан. Хоћу да опет будемо 
сви заједно у учионици и да цело 
одељење иде на рекреативну 
наставу. Желим да опет славимо 
рођендане и да се чешће 
дружимо. Волела бих да у 2021. 
години сви можемо наставити са 
тренинзима и да опет имам 
наступе са мојим другарицама 
балеринама. Надам се да ћемо 
моћи славити Божић и славу и да 
ће ми доћи сва родбина и 
пријатељи. Желим да идем на 
лето са породицом на море или 
планину. Надам се да се ништа 
из ове 2020. године неће 
поновити, да нећемо више 
живети у страху него да ћемо 
бити здрави и срећни. 

                    Нађа Трнинић                                            

 
     Једва чекам да дођеш, да 
отераш овај вирус, да са наших 
лица бацимо маске и да сви буду 
живи и здрави. Волела бих да у 
школи нисмо подељени у две 
групе него да смо сви заједно. 
Када дође зима и када падне 
снег, желим да се санкам са 
другарима, а не да седим у кући. 
Желим да у пролеће 2021. 
године сија сунце, да миришем 
процветало цвеће. Желим да са 
другарима трчим по трави, да 
смо здрави, весели и насмејани. 
Желим да немамо више страха 
да ли ћемо се разболети од овог 
досадног вируса. У Новој години 
желим да сви идемо на одморе и 
да наша учитељица оде на један 
леп одмор. 

Анђела Пејић 

     Жељно те очекујемо. Жељно 
очекујемо и да бацимо маске. 
Јако очекујем да вирус прође да 
могу да идем на море. Због 
короне смо променили 
учионицу. Једва чекам да се 
вратимо у нашу учионицу, да 
спојимо столове и да сви 
ученици буду заједно у њој.  
Надам се да ће Нова година 
бити лепша и да ће бити 
пронађен лек. 
 

Давид Лукић 

 

     Волела бих да више не 
морамо носити маске. Волела 
бих да што пре прође Корона 
вирус да можемо мирно живети. 
Желим да сви ђаци могу имати 
пара из клупе. Хоћу да се ђачки 
столови у свим школама споје. 
Желим да се можемо сви играти 
на миру и да одемо на 
рекреативну наставу са 
учитељицом. Хоћу да сви људи, 
који су оболели, оздраве.  
                            

Дуња Козаревић 

 



 
     Желим да овај вирус прође и 
да моја породица буде здрава. 
Хоћу да сви бацимо маске и да 
пронађу лек против вируса. 
Желим да трећи разред 
завршим просеком 5,00. Такође, 
пошто ове године нисмо могли 
да одемо на море надам се да 
ћемо у Новој години моћи. 
Желим да моји другари и ја 
поново будемо једна екипа, а не 
да се делимо у групе. Моје жеље 
су скромне, али ипак велике. 
Нажалост  ја не могу да утичем 
на то да ли ће се оне остварити, 
али можда Деда Мраз може јер 
он ипак чини чуда! Идем одмах 
да и њему напишем писмо, а 
теби 2021. годино желим да 
будеш много боља него твоја 
старија другарица!  
 

Круна Раичевић 

 
     Очекујем са што пре дођеш и 
оствариш ми  највећу и најлепшу 
жељу. Прво желим да ми 
помогнеш да заборавим 2020. 
годину  и ову ружну болест. 
Желим да се дружим, трчим и 
играм са другарима. Тужно ми је 
што морам сама да седим и 
клупи и најрадије бих волела да 
спојим сто са другом или 
другарицом. Жао ми је људи и 
другара због ношења маски. 
Често када изађем на улицу не 
могу да видим људима и деци 
осмех од маски. Волела бих да 
све ово брзо прође и да се 
окупимо и славимо рођендане. 
Нестрпљиво очекујем почетак 
Нове године и завршетак овог 
ружног периода у мом животу. 

 
Елеонора Тодоровић 

 
     Желим да корона нестане. 
Желим да у школама буде као 
пре. Желим са другарима да 
идем на рекреативну наставу. 
Волео бих да у клупи седим са 
другом. Желим да више не 
будемо подељени у групе. Волео 
бих да радим физичко са свим 
другарима. Волео бих да трећи 
разред завршим просеком 5,00. 
Желим да цео распуст проведем 
у Сарајеву. Желим да ми сестра 
порасте, да научим да возим 
скејт и да добијемо папагаја. 
              

               Михајло Баришић                                                  

     Нестрпљиво те чекам са 
својим другарима. Молим те, 
излечи цео свет од овог вируса, 
да сви буду здрави! Желим опет 
да идем на море, на трке, да се 
играм са мојим другарима и да 
идем на рођендане. У школи сам 
усамљен јер седим сам у клупи. 
На великом одмору не смем да 
трчим, а ја јако волим да трчим. 
Желим да што пре дођеш и да 
оде ова 2020. година, није била 
баш нека. 

Реља Лалић 

 



Хуманост на делу 

    Мали – велики људи       

  

  

  



 

 

 



Ликовни конкурс – Снага доброте 

Ленка Лалић Душан Јеремић 

  
Дуња Остојић Стефан Ђокић 

  
Нађа Трнинић Петар Шијан 

  
 

 

 



Снага љубави – моја мама 

Ванеса Варга Јована Средојевић Елеонора Тодоровић 

   
Луција Карас Дејана Лолић Дејана Панзаловић 

   

Давид Лукић Дуња Козаревић Петар Шијан 

   

 



Из ђачких свезака… мој тата 

     
     Постоји један човек, њега има свако па и ја, његово има је тата. 

Стефан Ђокић 
  
     Једног сунчаног мартовског дана родио сам се ја. Тада је мој 
тата мени дао име и тада сам постао татин први син.               

 Марко Пекез 
 
     Мој тата је срећан када смо сви заједно.         Огњен Милановић 
 
     Тате су снажни и строги као неки полицајци или добри и смешни 
као кловнови.                                                                      Нађа Трнинић 
 
     Мој тата је према мени добар и ја сам према њему добар 
понекад. 
                                                                                            Реља Лалић 
 
     Много волим са татом да играм Човече не љути се, а волим и 
када га победим.                                                               Душан Јеремић 
 
     Мој отац је учитељ код куће.                               Михајло Свркота 
 
     Мој тата није пуно причљив, али је зато добар. 

 Михајло Баришић 
 

     Ја мог тату слушам. Он мене чува и такође ме слуша. 
Јована Средојевић 

 

 

 



Из ђачких свезака… искрено о себи 

     Ја сам поштена и радознала особа.                             Реља Лалић 
              

 
     Волим да једем слаткише, али не све зато што су неки превише 
горки, неки слатки, али има и оних који су баш како треба. 

Ленка Лалић 
 

     Ја сам поверљива, свако може да ми каже тајну јер је заборавим 
већ сутра.                                                                           Срна Блануша 

 
     Волела бих пронађи детелину са четири листа зато што она 
доноси срећу.                                                                   Дуња Козаревић 

 
     Ја волим када идем у школу. Волим своје другаре из школе. 
Када ме мој брат наљути ја му брзо опростим зато што га волим. 

Душан Јеремић 
 
     Омиљени предмет ми је математика. Највише волим радне дане 
јер тада идем у школу.                                                       Дејана Лолић 

 
     У 2021. годину ћу да порадим на својим манама па да постану 
врлине.                                                                            Михајло Свркота 
 
     Волим да учим кроз игру. Нестрпљива сам када пакујем кофере 
за море. Радознала сам када отварам поклоне.              Дуња Остојић 
 
     Код мене је добро што много брзо радим задатке. Јако волим 
математику. Зато што уживам да сабирам и множим. 

Михајло Баришић 
 

     Код мене је добро што се трудим да имам све петице. 
Ванеса Варга 

 
     Од спорта волим фудбал, нарочито када га играм са татом. 

Давид Лукић 
      

 


