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Када неко каже школа, у мени се преплићу многе слике и осећања. Прво чега се 

сетим јесте дан када сам први пут ушла у мали лавиринт, не знајући да ће то бити 

мој први корак ка одрастању. 

 

Ученик сам шестог разреда ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Новом Саду, школе која је 

позната не само по веома добрим резултатима ђака, већ и по многобројним 

наградама, признањима, дипломама, захвалницама. Наравно, за све успехе школе 

заслужни су директор, учитељи, наставници, једном речју сви запослени који 

свакога дана проводе време у њеном крилу и улажу не себично много труда и 

разумевања у нас ђаке. Она постоји због нас, а да нас нема била би само једна 

обична бордо-бела двоспратница. Ми јој дајемо живот, са нама она дише, тугује, 

стрепи, радује се. Велики број ђака испуњава двориште школе које штити 

наранџаста метална ограда са високим крошњама дрвећа. У том дворишту 

изграђена су два терена, један за кошарку, а други за фудбал. Иако није висока, има 

велико срце у коме има места за све. Пошто је саграђена 1981. године, учионице су 

мало старије али сваки предмет има свој кутак. Ту су и две сале за физичко, 

кабинети за техничко, ликовно и модерни кабинети за информатику. Поред 

учионица и кабинета, постоји још једна ризница знања – библиотека, коју красе 

полице са широком палетом књига, па свако може да пронађе нешто за себе. 

Најмлађи, слободно могу да кажем, уживају у боравку који изгледа као једна мала 

бајка. Да бајка, а ја сам била део те бајке. Труд и време које наставници улажу у 

ученике, види се и кроз многе секције, као што су: хор, новинарска, литерарна, 

ликовна, спортска, секције страних језика и још многе. Занимљиво је и то да школа 

има своје новине које се зову ''Кораци'', а поред њих ту су ''Годишњак'' и лист 

''Негде испод дуге'', а све је то дело које стварају чланови новинарске, 

информатичке и ликовне секције. Морам да кажем да смо једина школа која има 

своју школску телевизију под називом ''Жарко'', а она је наставак кино секције која 

је некад постојала. Нажалост, телевизијски програм може да се прати само у оквиру 

школе. 

 

Могла бих још много да пишем о њој јер сваки њен кутак и дан проведен у њој има 

своје посебно место у мојим мислима. Из дана у дан у њој се рађају нова 

другарства, прве љубави, понека свађа и суза али највише, чини ми се, одзвања 

дечији смех. Због свега овога, ја сам веома срећна и када ме питају у коју школу 

идем, са поносом и осмехом на лицу кажем: ''Жарко Зрењанин''! 
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