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Пр
во Полугодиште      Првог разред

а

Прво полугодиште

првог разреда у знаку првог 

заједничког дана у парку, 

oдласка на излет, планинарења,

биоскопа, клискања...

и грудвања...
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    П

рве стране         наших свезака
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 Наравно, прво са бакама и декама.
Без мама и тата не би било ни нас - 

њихових цветова.
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  Први јавни часови          
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 Наши родитељи 
знају колико смо 

паметни и радознали, 
па су нам, као поклон

за полазак 
у први разред, купили

ПАМЕТНУ ТАБЛУ 
(читај - вееееликииии смарт телефон). 

Јаооој, шта све можемо на њој да 
радимо!!!  

Не, нећемо вам баш све одати! 
Дођите и сами се уверите.

Па
метна табла и ми      
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Наша другарица Ана Теслић 

је, замислите, освојила ПРВО 

место у соло наступу на 

Европском првенству игре... 

и ДРУГО место у екипном 

наступу... МИ... па Европа!!! 

Дечаци су показали да су 

ПРВИ на разредном турниру у 

малом фудбалу. 

Ето... Ово је тек почетак. 

Прв
и ус

Пе
си

и прва места
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Знате ли шта смо данас урадили? 
Позвали смо нашу драгу теткицу 
Миланку и поставили јој неколико 
питања. Учитељица каже да смо ми мали 
РЕПОРТЕРИ. Ух, тешка нека реч,  једва 
смо је правилно изговорили...
Хана Реџеплар: „Шта сте желели да будете 
кад порастете?“
Теткица Миланка: „Желела сам да будем 
медицинска сестра. Завршила сам школу 
за медицинске сестре, али нисам могла да 
нађем посао... Тако сам почела да радим у 
школи.“
Лада: „Колико дуго радите у школи?“
Теткица Миланка: “Радим двадесет пет 
година. Касно сам се запослила, јер сам 
била уз своју децу док су били мали.“
Коста: „Колико деце имате?“
Теткица Миланка: “Имам сина и ћерку, а 

имам и унукицу.“
Филип: „Да ли је Ваш посао тежак?“
Теткица Миланка: „То доста зависи од 
деце, тј. вас. Ако ви школу чувате и не 
прљате је много, мој посао је лакши, а када 
је школа прљава, треба пуно да радим како 
би опет била чиста.“   
Зоја: „Које ђаке највише волите?“
Теткица Миланка: „Ух, то је много тешко 
питање. Има пуно добрих ђака, али, у 
поверењу, прваци су најслађи.“
Хана Огњановић: „Питајте нешто Ви нас.“
Теткица Миланка: „Како вам се свиђа у 
школи? Каква вам је учитељица?“
Ђаци: „Супер нам је у школи, а и 
учитељица је добра.“
Теткица Миланка: „Хвала што сте ме 
позвали. “
Ђаци: „Дођите нам опет!“

ми
смо 
мали 
реПортери

СУПЕР ЈЕ НАША ТЕТКИЦА МИЛАНКА!!!



ми - бУДУЋност говорили смо у част ПроШлости 
на првом јавном наступу са другарима трећацима. 

било је супер - кажу сви који су нас гледали.

солУнски фронт
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