BAŠ JE LEPO BITI DETE

Povodom Dečje nedelje ( 6.oktobar-12. oktobar ) učenici
odeljenja III/4 dali su svoj doprinos kroz pisanu reč. U toku
nedelje pisali su sastave i pesme na temu „Baš je lepo biti
dete“. Inspiraciju za svoje stihove i priče nalazili su u
porodici, druženju sa drugarima i svakodnevnim aktivnostima
u školi i van nje. Svi radovi krasili su tematski pano ispred
učionice.
NEKI OD NAŠIH STIHOVA
Baš je lepo biti dete

Sa napunjenih sedam godina

kroz glavu nam lepe misli lete.
Svako dete mnogo mašta
a onda se desi svašta.
Prijatelji na sve strane,

ti si postao ljudina.

LEPO JE BITI DETE,
GLEDATI SVET SA SVOJE PLANETE.

Sve je već puno radosti i sreće.

IGRATI SE PO CEO DAN,

Бити дете, баш је сјајно,

SNIVATI NESTVARAN SAN.

смејемо се тад бескрајно.

Igra,smeh i novo znanje.
Сјајно је бити дете
које целе ноћи небом језди
да се насмеје звезди!

Sa godina sedam u školu se kreće

Baš je lepo biti dete

Хоћу увек дечак бити

neću da mi godine lete,

и не желим остарити.

neću da porastem svete

Kad na ulici čujem graju,

hoću da zauvek budem dete.

To me deca podsećaju,
Da je divno biti mlad

I da priliku za druženje iskoristim sad!

Дете значи игра, слобода, забава и радост.
Ako nađeš malo vremena za sebe, stižeš sve da uradiš i nikada nećeš biti nezadovoljan.
Evo,mi deca možemo u tome da pomognemo odraslima.
Kažu da godine brzo lete,

Сваког дана нека рода,

al’ ću ja uvek biti

неки нови живот дода.

mamino i tatino dete!

Тако постах и ја дете
са ове планете.

Kad na ulici čujem graju,
To me deca podsećaju,
Da je divno biti mlad!

I da priliku za

U okviru međuodeljenjske saradnje razrednog veća trećeg razreda, ali i svih veća mlađih
razreda, u petak, 10.oktobra, učenici našeg odeljenja su, podeljeni u grupe, svoje stihove predstavljali
drugarima iz I/1,3,4,5, II/1,2,3 i III/1,3,5.
Ovi mladi pisci i pesnici bili su gosti i predškolske grupe vaspitačice Sandre Stanković.

Puni utisaka i nagrađeni aplauzom,rešeni su da nastave sa svojim pesničkim aktivnostima.

Uživajte deco mila,
vi družino prinčeva i vila,
dugo neka bajke i pesmice
usrećuju vaše lice.

