
                                                                           Моја школа 

           

             Моја школа је најбоља на свету. Носи име народног хероја Жарка Зрењанина. Његов 

споменик се налази  испред улаза у школу.Она се налази  недалеко од мог стана,тако да за кратко 

време дођем до ње. 

             Мој први сусрет са школом је био када сам долазио на тестирање за пријем у први 

разред.Ушао сам са родитељима кроз велика врата,у пространи хол. Чула се радосна граја деце. 

Пењао сам се уз широке степенице, пролазећи поред изложених старих предмета. Тај део школе ме 

је подсећао на предивни музеј. Видео сам старинске ормане,ћилиме,мале дрвене хоклице и 

преслице на којима се некада прела вуна. На сваком кораку наилазили смо на саксије са предивним 

цвећем,као да смо наишли на ботаничку башту. На тестирању сам цртао,бојио и причао са 

психологом. Једва сам чекао да почне школа,да упознам учитељицу и нове другаре. Деца из виших 

разреда су нам припремила приредбу,где су певали и рецитовали, а директор нам је пожелео 

добродошлицу. Учионица мог разреда је била пространа,са пуно цвећа и великим прозорима са 

погледом на велико школско двориште.Двориште је испреплетано стазама, са пуно клупа и 

игралиштима за кошарку,рукомет и фудбал. Цело двориште је ограђено са великом оградом,а 

испред ње се налазе велика стабла различитих врста дрвећа. Када су кишни и хладни дани физичко  

имамо у великој топлој сали, у којој вежбамо или се бавимо неким од спортова.Школа има два 

спрата,а у близини се налази и велики парк.Близу школе је шеталиште уз Дунав.У нижим 

разредима сам половину дана проводио у боравку- у којем смо се играли, радили домаће задатке и 

одлазили у трпезарију на ручак. Уз другаре сам се навикао да једем храну коју кући нисам хтео ни 

да пробам.Тамо ми је све било слатко и укусно.У добро опремљеној кантини волим да трошим свој 

џепарац купујући ужину и слаткише. Сада сам ђак шестог разреда и свакодневно одлазим у 

различите кабинете,који су добро опремљени за наставу везану за различите предмете.У кабинету 

за билогију имамо акваријумске рибице,корњаче,костур човека,хербаријуме и разне врсте стена 

које волимо да гледамо и додирујемо.У кабинету за географију налазе се велике 

карте,глобуси,панои са радовима ученика.Ту је и кабинет историје пуно старих предмета,кабинет 

физике са предметима за огледе,кабинет српског језика пун књига,паноа,слика.Свака учионица има 

ТВ,музичку линију,климу и све што нам је потребно за угодан боравак и учење. Наставници нам 

преносе своје знање са пуно пажње и љубави.За нашу безбедност брину се наставници, обезбеђење 

школе и дежурни ученици.Настава се одвија у две смене,зато што има велики број ученика који 

желе да своје знање стичу баш у овој школи.Наша школа је међу првима у граду увела и 

електронски дневник.Ту родитељи могу да провере успех своје деце.Ђаци наше школе освојили су 

награде на многобројним такмичењима у знању и у спорту.Посебно ме радује што на сваком крају 

школске године на поклон од школе добијемо годишњак.У њему могу да прочитам све активности 

које су биле у тој школској години и погледам слике свих разреда,са именима и презименима 

ученика и наставника.Ти годишњаци су лепа успомена на сваку годину проведену у нашој школи. 

           Када би поново требао да бирам у којој школи ћу да учим,дружим се и играм, изабрао би 

опет исту школу,јер она својим ђацима пружа све-знање,пажњу,љубав и сигурност. 
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