


ЖИВЕЛЕ БАКЕ И ДЕКЕ!!!
Знате ли да је 1. октобар Дан бака и дека? Не? 
Е, па ми знамо!!! Зато смо их већ у понедељак, 
3. октобра позвали у госте. Они су нам донели 
разно воће и поврће... Од тога смо направили 

дивне и укусне фигуре. Како знамо да су 
укусне? Нека то остане наша тајна...

Ко каже да је планинарење тешко нека крене са нама!!! ПЕТНАЕСТ 
километара смо пешачили!!! Неки кажу да то и није планинарење. 
Пешчара - па то је све равно. Стварно изгледа равно. Али кад кренеш... 
све узбрдо, па низбрдо... и тако петнаест километара. Али била је 
уживанција!!! Котрљања до миле воље, разних биљака, клизања... Да, да, 
добро сте прочитали - клизањаааа - и то по трави!!!

ПЛАНИНАРИ



НАША 
ПРВА 
СЛОВА
И, тако... Почели смо да 
пишемо... 
Замислите - постоје   
велика и мала слова! 
Свашта! Ваљда је А - А. 
А не тамо А- овако, 
а - онако. Али, добро, 
навикнеш се.  
У поверењу - нису слова 
баш тако лака. Боље да 
су остали само гласови. 
Овако - прво пишеш 
слова, онда те терају 
да пишеш речи, пa 
неке тамо реченице, па 
диктате 
(то је оно - учитељица 
говори, а ти то треба да 
напишеш)... 
Изгледа да ће нас терати 
и неке приче да пишемо! 
Тешко нама!!! 

ОПЕТ ФИЗИЧКО
 Па, да - српски сваки дан, а физичко само три пута недељно. Али, 
уживамо у оној лепој сали у којој смо гледали приредбу кад су 
нас примили у први разред. Понекад одемо и у ону праву салу за 
физичко, али ова прва је, некако, наша. Баш нам се свиђа. Имали 
смо и турнир у малом фудбалу. Пoбедили смо 1/1 са 2:0, а они су 
победили 1/2 са 1:0. Следеће недеље играмо ФИНАЛЕ! Ал ће бити 
навијањаааааааа!!!



 

МИ  И
ЛИШЋЕ
Учитељица 
скупљала лишће,
ми правили 
слике... 
Добра фора. 
Што смо се 
излепили... 
Сад понеко личи
на исте оне слике
које смо правили. 
Што ће маме да
се изненаде...

МАТЕМАТИКА
 
Кажите “драгичка”  !!! 
Почели смо да се играмо 
бројевима!
Један - 1, 
два - 2, 
три - 3, 
ступају сад бројеви.
Четири - 4 и пет - 5, 
у математички свет.




