


ЕКСПЕРИМЕНТИ И МИ

Дружење са 
родитељима се 

наставило и у другом 
полугодишту. 
Овог пута су родитељи 
имали прилике 
да виде како ми 
експериментишемо са 
светом око нас!!! 
Сазнали су нешто ново
о ваздуху, а и о томе шта 
и како учимо у школи. 
Сигурни смо да смо их 
научили како и зашто се 
ваздух чува.

Ауууу, како је у Филхармонији гласно, а лепоооо!!!
Колико инструменатаааааа!!! Каква музикааааа!!!

Стварно смо уживали слушајући музику земаља
кроз које је наш друг миш Мија ишао...

Једва чекамо нову сезону
и следеће путовање.

ДАНИ ДЕЧЈЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ



Још један успешан дан у нашем првачком животу – ДАН ШКОЛЕ.     
Најмлађи, најслађи, насмејани, шарени, распевани, разиграни..
Тако су нам честитали сви који су нас гледали. А ми, пОНОсНи!!!

ДАН ШКОЛЕ



ИЗЛЕТ
Пролећни излет – правац Етно кућа Марадик и манастир 
Крушедол. Све процветало и олистало. Мирише пролеће. 
Миришу руже, лаванде... Мирише и врба ИВА, као наша 
другарица, миришемо и ми... И уживамо...



КАЛЕМЕГДАН
ИНТЕРВЈУ СА TEACHER

  Ми смо 

мали 

репортери

–Нас је у одељењу двадесет петоро ђака 
и једна учитељица... Упссс! А, наставница 
енглеског, наша TEACHER???
Наравно да нисмо њу заборавили. Само смо 
желели да видимо да ли сте ви запамтили 
ко је све члан наше мале групе зване ПРВО 
ТРИ.
Питали смо ми нашу TEACHER Снежану 
свашта нешто. Она се смешкала и 
одаговарала на свако постављено питање..
.
МАТЕЈА: Како сте постали TEACHER?
TEACHER: Одувек сам волела енглески 
језик. Зато сам одлучила да га студирам и 
после студија се запослила као наставница.
ЛУКА ФИЛИПОВИЋ: Колико дуго радите у 
нашој школи?
TEACHER: Радим седамнаест година, од 
2000. године.
ОЛИВЕРА: Да ли су Вас сва деца слушала 
и која су одељења била најбоља?
TEACHER: Деца су ме, углавном, слушала. 
Нека више, нека мање... А, што се одељења 
тиче, има оних много добрих, али и оних 
која би могла бити боља.

СТЕФАН: Колико дуго сте учили енглески језик 
пре него што сте постали TEACHER?
TEACHER: Учила сам га од првог разреда 
основне школе, али приватно, јер се тада 
страни језик учио у школи од петог разреда
ХАНА РЕЏЕПЛАР: Како сте се осећали првог 
дана рада у школи?
TEACHER: Ух, имала сам трему, јер је то за 
мене био почетак нечег новог и непознатог...
ЛУКА АЛЕКСИЋ: Шта сте желели да будете 
кад сте били мали?
TEACHER: Одувек сам желела да студирам 
енгески језик. Али, желела сам да будем 
балерина и докторка. То сам желела кад сам 
била скроз мала. Ваљда то желе све девојчице.
УЧИТЕЉИЦА: За крај нам реците да ли волите 
да радите са првацима.
TEACHER: Рад са првацима је велики изазов. 
Никада не знам шта ће се на часу десити. А 
када видим да се радују нашем дружењу и 
раду, много сам задовољна. 
Волим да радим са првацима.
ХВАЛА нашој драгој TEACHER што је са нама 
била задовољна!!! 
 

ВОЛИМ ДА РАДИМ
СА ПРВАЦИМА

Коначно је дошло 
и лепо време, а са 
њим одласци на 
Калемегдан. 
Опет смо се растрчали 
по трави, па је 
Калемегдан поново 
шарен и весео.



Имали смо госте... Довела их вила Мила, наша другарица из Буквара. Нешто 
су гледали, нешто нас питали, дивили се како баратамо паметном таблом и 
таблетом. Показали смо да смо вредни, па смо били и на телевизији. Што је 
занимљив овај први разред!!!

Е - БУКВАР



САСТАВИ



Први разред, а толико успешан!!! 
Три похвале на међународном математичком такмичењу

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА – ОЛИВЕРА, ВУКАШИН И ЛАДА.
Први смо у разредном такмичењу у игри „Између две ватре“.
Наша другарица АНА је првак Србије у плесу... НАСТАВИЋЕ СЕ...

НАШИ УСПЕСИ И НАГРАДЕ



МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
Каква је уживанција уз наукуууууу!!!
Експерименти... Неке ставри, кажу, још из 
прошлог века, а не разликују се баш много 
од ових наших.
Хммм, тај прошли век и није баш био много 
давно! 
То је наш научни закључак.



РЕКРЕАТИВНА
А рекреативна!!!  То је тек био 

изазов.  Мало су плакали облаци,  
мало је лило из очију...  Ипак,  

дружили смо се супер,  уживали 
у шетњама,  упознали нове 

другаре. Мало смо и учили (ка 
бајаги). Сада смо више дугаци 

него прваци,  зато
ДОВИЂЕЊА ДО СЕПТЕМБРА! 

Ваше прво три.



НАШЕ СТВАРАЛАШТВО


