
Школа 

 

Школа наша, лепа зграда,                                             

у њој знање увек влада. 

Сви се ђаци мало муче, 

треба свашта да науче. 

Учитељи вредно раде, 

да науче ђаке младе. 

 

Све учитељ учи дете: 

- како паук мрежу плете, 

- како птице небом лете, 

- зашто биљци Сунце треба, 

- зашто киша пада с неба, 

- како бића водом плове, 

- како гладни храну лове, 

- зашто лептир шарен буде, 

- што се мрави толко труде. 

 

Учи слова, лепо пиши, нешто бриши. 

Када читаш, читај гласно. 

ко те слуша, све му је јасно. 

 

Множи, дели и сабери, 

литром, метром ти измери 

Ту рачуну није крај! 

И бројеве римске знај! 

 

Многе књиге ти прочитај! 

Када не знаш, ти упитај! 

 

Учи школа свему томе, 

зато је у срцу моме. 

Зато кашем: „Школо, хвала! 

Много си ми знања дала!“ 

 

Лана Штрбац III1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја школа, моје путовање 

 

Чим у школу ступим, 

запљусне ме знање, 

то је сваког дана, 

Ново путовањe. 

 

Од граматике и слова 

до математичких снова, 

од севера и југа 

до пирамиде и крига. 

 

Циљ овог путовања 

разнобојна је дуга знања. 

 

На челу путовања 

и стицања знања 

је најважнија особа у школи 

која петице највише воли. 

 

То је учитељица 

која у учионици 

од ђака трећака 

прави будућег стручњака. 

 

Иза сваких врата у школи 

чека нека наука нова 

што се лако памти 

као из снова. 

 

Учитељица и школа 

учи нас да у животу 

увек  препознамо  

истину и доброту. 

 

То је моја школа, моје путовање, 

за сваког вредног ђака 

велико радовање. 

 

Милица Ђурић III4 

 

 

 

 

 



Школа 

 

У школу сви морају ићи, 

неки неће на време стићи. 

Ипак, школа је јако важна, 

да би нам памет била снажна. 

 

У школи се мора пуно учити, 

неки ће се ђаци и мучити. 

Ипак, велико је школско имање, 

школа даје огромно знање! 

 

У школи се мора лепо дружити, 

неки ће се свађати и отуђити. 

Ипак, школа ће то решити, 

повређене и поражене утешити. 

 

У школи морамо учитеље слушати, 

неки ће ђаци свашта покушати. 

Ипак, биле оцене лоше или сјајне, 

Школа чува све ђачке тајне! 

 

Стефан Вуњак  III1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


