
 

Ученици који су на литерарном конкурсу организованом поводом Дана школе 2014. године 

освојили прва три места у категорији од I до IV разреда 

 

Ау, што је школа згодна! 

 

Колико прозорских очију има, 

она ме увек нежно гледа њима, 

као да каже сврати ми, сврати, 

ја ћу ти дете знање дати. 

 

Срећним ме очима она зове, 

дођи ђаче у моје дворе,  

понеси само осмех на лице, 

буди добар и ређај петице. 

 

Најлепша школа на Лиману, 

лепотом својом она ме мами, 

“Жарко Зрењанин” њено је име, 

у њој су почели моји школски дани. 

 

Сада сам ученик најбоље школе, 

Жаркић је мој први и прави, 

дођи ђаче у згодне дворе, 

да ти буду незаборавни школски дани.                                

                                                                                                       1. место  - Стефан Бањац IV7  

 

 

 

Свашта умем, свашта знам 

 

Свашта умем, свашта знам: 

цртам, пишем и читам... 

Ја сам једно мудро дете, 

све од главе па до пете. 

 

Мислиша сам баш, баш прави, 

многе цифре ми у глави... 

Азбуку и алфабет  

знам одавно напамет. 

 

Научила сам у школи,  

како другар да се воли. 

Ако неко не верује, 

нека дође да то чује!                                                                   2. место -  Катарина Бојанић III2 

 

 

 

Свашта умем, свашта знам 

 

Хвалио се један Пан: 

свашта умем, свашта знам. 

И да читам и да пишем сам, 

и да бројим, свирам, певам, 

све то знам. 



 

 

У школу идем сам, 

срећан што све знам. 

Траћи разред завршавам. 

Поздрав шаље ђак Пан.                

                                                                                               2. место - Стефан Трипуновић III5 

 

 

 

 

 

Свашта умем, свашта знам 

 

     Моја бака воли да плете и везе. Када сам била мала, волела сам да гледам како то ради. Бака ми 

је обећала да ће да ме научи да плетем. Али, то досада нисмо урадиле.  

     Тада сам кренула у школу и усавршила сва штампана и писана слова. Ја сада везем и плетем 

слова и од њих правим речи, од речи реченице и стихове, од стихова строфе, а од строфа песме.  

     И тако, ја умем лепо да везем и плетем слова и речи!   

3. место - Катарина Недић  I1 

 

 

 

 

 

Свашта умем, свашта знам 

 

 

Да вам кажем шта све умем, 

шта све знам и шта све могу, 

морала би ова песма 

бити дужа од жирафиних ногу. 

 

Умем да пишем лепе приче, 

знам да читам дивне књиге, 

рачунам бројке, множим и делим, 

учитељици: “Хвала” за то рећи желим. 

 

Умем да пливам у плавом мору,  

знам да скијам низ сваку гору, 

хармонику свирам као из топа, 

песме да певам рока и попа. 

 

Изнад свега умем и знам 

балет да играм по цео дан 

вртим се, преврћем, фигуре правим 

умем и знам зашто да тајим.    

                                                                                                                 3. место -   Леа Балаж III4 

 

 


