Поводом Дана школе организован је литерарни конкурс на тему “Пријатељски гест“.
16 ученика је учествовало на конкурсу. Литерарно вече у библиотеци је одржано 29.V 2013. у
18.20. Програм су водили чланови Библиотекарске секције а после читања такмичарских радива
глумом су представили нека дела писца Игора Коларова. Организатор конкурса и такмичења је
била библиотекарка Слађана Војновић.
Пласман такмичара је следећи:
од 1. до 4. разреда:
1. Ања Ковачик II3
2. Катарина Антић II3
3. Катарина Тарасенко II3
од 5. до 8. разреда:
1. Немања Бањац V1
2. Драгана Пујић VI4

Радови првопласираних ученика на литерарном такмичењу организованом поводом Дана школе
у категорији од 1. до 4. године

Пријатељски гест
Једном сам на поклон добила плишаног куцу. Дала сам му име Грицко.
Убрзо је Грицко постао моја омиљена играчка од које се никада нисам одвајала, чак ни када
спавам. Када сам га први пут донела у школу и показала га најбољој другарици Милици и она је
пожелела да има такву играчку. Замолила ме је да јој га дам да се и она игра са њим код куће. Било
ми је жао да се растанем са њим, али сам јој га дала.
Овај мој пријатељски гест још више је учврстио наше пријатељство.
Ања Ковачик II3

1. место

Помоћ у невољи
Једног лепог и сунчаног дана ишли смо у парк са учитељицом.
Када смо се приближили парку, на једном паркингу сам запела и пала. Јако сам се ударила и
огребала колено. Растужила сам се и тада ми је пришао Лука. Помогао ми је тако што ми је
пружио марамице и воду да обришем рану. Питао ме је да ли сам добро и поквасио је марамицу да
обришем ногу.
Ушли смо у парк и тамо сам села на клупу док ме није прошао бол у нози.
Катарина Антић II3 2. место

Јак ударац
Једног јутра Ања и ја смо се љуљале.
Ја сам се љуљала као и свако дете, а Ања тотално другачије. Уместо да је седела она је стајала.
Када је желела да седне, преврнула се и пала на главу. Одмах сам устала са љуљашке. Ставила сам
је на рамена и кренуле смо кући. Питала сам маму да ли има леда, имала је. Дала сам јој лед па га
је држала на чворузи. Сва срећа што није цурила крв.
Катарина Тарасенко II3

3. место

