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Са нама су и ове године били наши донатори, сарадници и пријатељи школе: 

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ,ОК КРУШЕВАЦ,ДУРОПАК,МЕРИМА,ТРАЈАЛ 

  

 
Лист су уредили:  Зоран Ђурић, Радица Ђорђевић, Радиша Јеремић, Горан Вукадиновић,      

 Марија Мијајловић, Маја Јеремић, Јована Новаковић... 

Техничка припрема:  Братислав Момчиловић и Бојан Зоњић. 

РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

Драги ученици, 

Наша школа је једна од угледнијих и престижнијих школа на  

простору Града Крушевца. Да би напредовала и ишла у корак  

са временом, потребна су стална улагања у њен радни простор. 

Ове године, поред куповине: 9 рачунара Пентиум 4, ТВ апарата 

са великим екраном, 15 белих табли, књига за библиотеку, при 

бора за савременију наставу математике, географије, физичког, 

музичке културе..., а све од сопствених, школских средстава,  

издејствовали смо и средства од Министарства просвете и Града 

Крушевца за нову школу у Малом Шиљеговцу. То су значајна  

средства и велики посао. Ми смо поносни што су они уложили 

новац у нас, јер то значи да је наша школа вредна њихове пажње.  

Да бисмо сачували оно што имамо, увели смо видео надзор у  

матичну  школу.  

Осим што имате добре усове за рад и боравак у својој школи,  

ви имате и добре наставнике који вам помажу да се развијате и  

доказујете. То је показао велики број ученика који су освајали 

неко од првих места на општинским, окружним, а богами и на  

републичким такмичењима.  

Свим ученицима и наставницима желим срећан Дан наше школе 

пуно успеха у даљем раду и учењу и много среће у животу.  

Није важно колико брзо ћете стићи до успеха. Важно је да  

поставите циљ и да упорно тежите ка њему. 

 

                                           Ваш директор Радуле Радевић. 

 

 
 

 

И НАША ЈЕ ШКОЛА 

ЗГОДНА 

 

Наша школа се зове ОШ 

„Владислав Савић Јан“. 

Школа се налази у 

Паруновцу. 

Велика је и лепа. Има пуно 

учионица и велику салу за  

физичко васпитање.  

У школском дворишту има  

пуно цвећа, а у холу је  

фонтана. Њени зидови су  

пуни ђачких ликовних 

радова. Библиотека је пуна 

прелепих књига. Иза школе 

су терени за кошарку, тенис 

и  

фудбал.  

У мојој школи волим своју 

наставницу, другаре моје и 

зато ми је у мојој школи 

много, много лепо! 

 

           Филип Милетић, I-1 
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    Пласман ученика на  такмичењима школске 2008/09. године     

Предмет Име и презиме ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО 

 

Физика 

Јована Петровић, 6.р. 

Теодора Шошић, 6.р. 

Младен Томић, 7.р. 

4. 

4. 

4. 

учешће 

учешће 

учешће 

 

 

Информатика 

Невена Окошановић ,7.р. 

Шћепан Бјелица, 8. р. 

Младен Томић, 7.р. 

1. 

2. 

5. 

4. 

1. 

учешће 

 

учешће 

Енглески ј. Анђела Обрадовић, 8.р. 1. 5.  

 

Биологија 

Саша Бачевић, 7.р. 

Никола Јовановић, 8.р. 

Душан Јанцић, 8.р. 

Александар Јовановић, 8.р. 

2. 

1. 

2. 

2. 

1.  

3. 

учешће 

учешће 

учешће 

Хемија Невена Окошановић, 7.р. 3. учешће  

Српски језик Теодора Шошић, 6.р. 4. учешће  

Математика Александра Милојевић, 5.р. 2. учешће  

Географија Александар Петровић, 8.р. 

Сандра Марковић, 8.р. 

2. 

3. 

учешће 

учешће 

 

Саобраћајна  Никола Радуловић, 7.р. 3.   

Фудбал дечаци 3.   

Пливање Никола Димитријевић, 5.р. 

Стефан Којић, 8.р. 

  учешће 

учешће 
 

ОТВОРЕНА ВРАТА БИБЛИОТЕКЕ / МЕДИЈАТЕКЕ 

 
За време одмора остављам отворена врата библиотеке.Тек толико да 
весели жагор деце уђе и испуни чаробни свет књига. И не само због 

тога. Желим да ти малени враголани, залутали у свет рачунара, 
Интернета, Фејса... провире и у овај свет писане, трајне речи. 

И верујте ми, успева! Дојуре у лету, врате књигу и већ знајући где се 
шта налази, узимају другу и трче на час.  
Заљубљеници у историју, књижевност, биологију, истражују, вешто 

користећи енциклопедије, речнике, часописе. Онда израђују  
паное, примењују своје знање, такмиче се... 

Е, то је баш лепо... То је задовољство које пружа овај 
наш, нимало лак посао. Обликовати човека са свим позитивним 
моралним, људским особинама, уз то и довољно образованог и 

самосвесног, спремног да се суочи са било којим проблемом у  
каснијем животу, признаћете, није лак посао! 

Много лакше пролазе у животу они који уче на туђим грешкама.  
Зато, драги моји враголани! Изволите! Офарбајте ограду са  
Томом Сојером! Путујте са Алисом! Крените и у средиште земље. 

 Вините се у велики свет Малог Принца...  
Па срећан вам пут у лепе речи! 

                                                      Библиотекарка Р. Ђорђевић 

                

 

 

Читајте,  

јер вредимo 

онолико 

колико смо  

књига 

прочитали! 
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     ДОЧЕК ГОСТИЈУ ИЗ ВИШЕГРАДА 

 

Десетог октобра ове школске године, у оквиру Дечје недеље, нашој школи су у узвратну посету  

допутовали ученици ОШ „Вук Караџић“ из Вишеграда. Већ неколико година наше школе одржавају 

пријатељске и братске сусрете.  

Овога пута је у нашу школу допутовало четрдесеторо деце, петоро наставника и директор школе. 

Велики број наших ученика је сачекао аутобус који је стигао око 12 часова, а гости су 

традиционално послужени најпре погачом и сољу. Затим је уследила пригодна приредба у 

извођењу чланова различитих секција наше школе, као и гостовање крушевачког песника за децу, 

Моме Драгићевића То је допринело опуштању наших гостију и наставку дружења  у духу 

пријатељства,  међусобног поштовања и уважавања.  

Гости су  затим  имали пријем  у Скупштини Града Крушевца код Градоначелника и свечану  

вечеру, а затим су отишли код својих другара-домаћина на одмор и починак.  

Следећег дана, након обиласка  знаменитости града, уследио је најтежи део овог сусрета-

растанак. Загрљаји, сузе и обећања да ће се чути телефоном, а наредне године и поново видети, 

било је оно што се видело и чуло испред аутобуса.  

       Библиотекарка школе Р. Ђорђевић 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

СПОЈИЛИ СМО СРЦА... 

        Основна школа «Вук Караџић» је 

једина основна школа у Вишеграду. Повељу 

о братимљењу наших школа потписали су 

27. јануара 2004.године тадашњи 

директори Славчо Сандев и Радован Митић. 

        А да пријатељство и другарство 

између наших школа расте и развија се, 

говори и ова песма која је настала на 

растанку: 

Спојили смо срца 

Спојили смо руке 

Дружили се сваки дан 

Ми из школе Вук 

Ви из школе Јан 

 

Засјале нам очи 

Од љубави чисте 

Заискрила срећа 

Руке су нам исте 

 

Пријатељи тамо, пријатељи амо 

Остаћемо увјек 

Ми – ВУКОВСКИ 

Ви – ЈАНОВСКИ 

Лудовати знамо 

 

Спојили смо срца 

Спојили смо руке 

Дружили се сваки дан 

Ми из школе Вук 

Ви из школе Јан... 

                          М.Мијајловић 7/1 
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  ВИСИБАБА                       ПРОЛЕЋЕ 

 

Кад висибаба порасте               Стигло је пролеће  

Долази пролеће,                               и сунце сија, 

    А кад дође пролеће                              пева славуј 

Пуно птица долеће.                              певам и ја. 

 

Док висибаба спава,                               Стигло је пролеће 

Савијене главе                                лишће зелени 

У зеленој трави,                                лепо је свима 

Око ње су мрави.                                       лепо је и мени. 

 

Када се заврши пролеће                              Стигло је пролеће 

Нема висибабе више                              и цвеће мирише 

На месту где је плесала                             много је лепше 

Падају сребрне кише.                              Без снега и кише. 

  Марта Шошић, 3-1       Кристина Богдановић, 3-2 

 

 

        ВИДИМ, МИРИШЕМ И ОСЛУШКУЈЕМ ПРОЛЕЋЕ 

       

                                                                                                  
Пролеће је стигло у мој крај 

птичице нам певају, 

пчелице већ зује, 

то је прави рај. 

 

Нема више облака, 

Нема више кише, 

Све је сада лепо 

Све лепо мирише. 

 

                                                                                            

Ливаде су зелене, 

            Птице су се вратиле 

ПРОЛЕЋЕ                         Зиме више нема, 

                  Баште су шарене. 

Птице весело лете 

Пролећу се радује свако дете.                     Радујмо се пролећу, 

             Радујмо се сви. 

Кад пролеће дође               Пролеће је лепо, 

Све набоље пође!               Пролеће волимо сви! 

     

Кад пролеће стигне Милан Брчин, 2-2 

И младо и старо,  

Све на ноге дигне. 

                Милица Добрић, 1-1 
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Извештај о прослави Светог Саве, школске славе 

 

 У холу наше школе 27. јануара 2009.године одржана је свечаност поводом празника 

школске славе Свети Сава. Ученици и наставници су се несебично потрудили да се 

организује што лепша приредба у славу великог српског просветитеља. Највећу заслугу за 

овако добро осмишљену приредбу имали су наставник Дејан Миловановић за музички део и 

наставница Лидија Вукашиновић за кореографију.  

 Пробе глуме и хора су трајале неколико дана, најпре појединачно, а затим 

заједнички, све док се извођење није довело до савршенства.  

Као што је стари српски обичај, свештеник је позван на славу да сече славски колач и овај 

свечан чин је обавио у присуству садашњег и будућег колачара. Свечаност је настављена 

говором директора школе који је посебно похвалио најбоље ђаке и најзаслужније ученике. 

Учитељима и наставницима који су заслужни за резултате на бројним такмичењима, као и за 

учешће у „Еко квизу“, уручене су књиге. Књигама су награђени и ученици-такмичари.  

 Уз обавезну химну Светом Сави, са уживањем су сви присутни пратили позоришну 

представу „Растко оде у монахе“. Изванредна глума талентованих ученика, примерена 

кореографија и одговарајућа музичка пратња, дочарали су врема и догађаје као и жељу и 

упорност младог Растка да иде у монахе и посвети се просветитељском раду.  

 Нико од присутних није остао равнодушан, па су учесници и организатори представе 

добили безброј похвала.  

Јована Новаковић, 7-1 

 
                                                               АВАНТУРЕ МАЛЕ СЕМЕНКЕ 

 

  На  ливади је живео маслачак. Таман је сазрео и имао на 

себи мале семенке. 

 је семенка схватила свој пут. 

    

 

 

  

 

     Нина Шошић, I -2 

мудра изрека 
Људи се хиљаду пута више труде да стекну богатство него 

 духовно образовање, мада је сасвим сигурно да нашу 

 срећу ствара оно што јесмо а не оно што имамо. 

      Шопенхауер 
 

На  ливади јe живео маслачак. Таман је сазрео и имао на  

себи мале семенке. 

Почео је јак ветар. Једна семенка се откинула и ветар је понео.      

Летела је заједно са њим. Испод себе је видела њиве, ливаде, 

шуме и реке. Мало се плашила, али је увидела да је то забавно. 

Ветар је ослабио и семенка је пала у башту. Лежала је  на 

хладној земљи неколико дана. Киша је падала и поквасила је 

Осетила је како из ње расте нова биљка. 

Тек тада је семенка схватила свој пут. 

      Нина Шошић, 1 -2 
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 

 
 У жељи очувања традиције, сећања на старе занате и некадашњи начин 

живота, етно-географска секција, која ради у нашој школи, прикупила је 

значајан број старих предмета и формирала скромну етно збирку. Из те збирке, а 

да би се сачувала од заборава, издвајамо за ову прилику само неколико таквих 

предмета. 

 

 
 Радиша Јеремић, географ 

  
 Бучка или бућка је дубока и уска дрвена посуда која се у нашем народу 

користила за прераду млека у циљу добијања млечне масти-маслаца. 

 Одређена количина млека у бучки се дуго и стрпљиво „бућкала“ 

посебним дрвеним предметом у виду клипа горе-доле, све док се део млека не 

претвори у густу масу, односно маслац. Због таквог начина рада,“бућкања“, ова 

посуда и добија име „бучка“. 
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НА ЧАСУ ФИЗИКЕ 

 

Час физике, пун науке, 

Сви смо скупа у неколико клупа, 

Група једна мала физику је знала... 

 

Волтметар, амперметар, потрошачи, прекидачи, 

Мерни подаци – све нам то живот значи. 

 

Марко је прочалица права, уста не затвара, 

Зато га наставница прозива, да одговара, 

Стошић му друштво прави 

Да се атмосфера настави... 

 

Час физике, пун науке 

Сви смо скупа у неколико клупа 

Група једна мала физику је знала... 

 

Наставница је увек фер била 

Сваку је писмену одложила 

И другу шансу нам пружила 

Да би се књига са нама здружила 

 

 

                            Ивана Крпић и Маријана Аксентијевић, 8-2 

 

 

 

                           ВРЕМЕ 

 

Пролазе године, дани, ново време 

Доноси нам и ново бреме. 

Пролази и носи све око нас 

Година за годином из часа у час... 

 

Пролезне су жеље, пролазни снови 

Долазе нови људи – живот нови 

Пријатељства нова, нови дан 

Често се питам: Шта је јава, шта сан?... 

 

Све прошло, у заборав вуку нити 

Времена  са неке друге стране 

Желимо, али безуспешно 

Да, на тренутак време стане... 

                         Анђела Петровић, 8-2 

 

„ Време, тај дугачак кривудав ходник са 

безброј врата, препун магле... Сваке 

секунде тај пут је краћи и краћи. А у овом 

ходнику немају сва врата излаз. Нека 

врата су од злата или од цвећа, друга 

одмах на улазу имају – крај...Људи улазе 

кроз једна, па кроз друга врата, излазе, 

трче, јуре... 

А пешчани сат истиче. Песак одлази у 

неповрат... Ходник је све краћи, а врата 

све мање... 

                  Бранислав Шошић, 8-3  

  

                        

                  КАКО ЛАКШЕ ДО БОЉЕ ОЦЕНЕ 

 

 

К
А

О
 Б

А
Ј

А
Г

И
 

� Преспавај ноћ са књигом 
испод јастука како би 
знање ''ушло'' у главу 

� Прочитај наглас градиво 
и сними на траци. Пусти 
нек се трака ''врти'' док ти 
опуштено дремаш 

� Не пролази испод кривог 
дрвета на дан 
пропитивања, доноси 
несрећу! 

 

И
З

И
С

Т
И

Н
С

К
И

 

� Немој да ''бубаш'', потруди 
се да градиво разумеш и 
повежеш га са знањима из 
других предмета 

� Полугласно читај. Лепо 
изражавање и одмерен глас 
биће ти увек потребни. 

� Подвуци важне делове 
текста и при понављању 
читај само подвучено. 
Оловкама у боји направи 
занимљиву књигу. 
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ИЗ ЂАЧКОГ ПЕРА 

  МОЈА ПОРОДИЦА  I 
Сваки човек који нема или не познаје своју прошлост, нема ни будућност.  

Моја породица се у ове крајеве доселила давно, тако да су овде живели и мој чукундеда, прадеда, 

деда, а данас и мој отац. Према рачуници, мој аскурђел деда  се овде населио са својом породицом пре око 

две стотине година. Прва саграђена кућа је била баш на истом месту као и ова данас. Од самих почетака, 

бавили су се пољопривредом, ратарством и повртарством. И данас се крај реке Расине налазе баште, 

повртњаци и њиве које вековима одржавају и издржавају моју породицу.  

О својим прецима сазнајем од тате и бабе. Понекад са баком, у дугим зимским ноћима, седим и 

гледам старе фотографије. На њима су нека давна времена, другачија одећа и ношње, али су ми лица позната 

јер и моје лице има понеку њихову црту. Тужне су оне слике из ратног периода. Тада је требало преживети 

глад, хладноћу, страх. Деде су тада одлазили у рат, а баке остајале кући, да кућни праг не зарасте у коров. 

Само би повремено одлазиле у оближњу шуму да се сакрију.  

Живот моје породице није увек био лак, али сви моји преци су се борили , радили и стварали да би 

нама данас било лако. Нама младима је остала и порука да и даље чувамо и градимо за наше потомке, са 

сећањем на претке.  

        Милена Шошић, 7-1 

  МОЈА ПОРОДИЦА  II 
 Свако од нас има претке који су се жртвовали да би нама данас било боље.  

Мој деда је био земљорадник. Учествовао је у Другом светском рату, тада је имао само 17 година. Његов 

млађи брат је у рату био рањен, а потом одведен у логор у Јасеновцу код Загреба. Мој деда је са групом 

својих храбрих другова отишао да спасе свог брата. Била је ноћ, а они су се прикрали и након краће борбе са 

немачком стражом ушли у логор и ослободили дединог брата и још 12 дечака. Нису имали времена да 

ослободе све заробљенике јер је стигло непријатељско појачање.  

 Након рата, мој деда је добио пуно одликовања за храброст у рату. Ја сам поносна на њега и на све 

своје претке који су били храбри и одважни. 

         Маја Јеремић, 7-3 

     ТЕШКОЋЕ РАСТУ ШТО СМО БЛИЖИ ЦИЉУ (ГЕТЕ) 
  Живот би био досадан да нам се сви снови остварују без борбе, без препрека, да је потребно само да 

желимо и решимо. Већина људи живи у заблуди мислећи да сви снови треба да им се остваре, не схватајући 

да би им тада било досадно. То није живот.  

 Живот те једном руком мази, а другом шамара. Баци те у облаке, а ти желиш више. И не треба ту 

стати!... Мени скромност, дефинитивно, није врлина. Јер, живот кратко траје и треба живети сваки дан, као да 

је последњи. Треба бити амбициозан, увек желети још, јер све се може остварити, све што људски ум може 

замислити. Ништа мање и ништа више. Најпре треба поставити циљ у животу. За велики циљ се треба вредно 

борити. То ме подсећа на видео игрицу, када се до великог циља стиже након пуно тежих и тежих нивоа. Ако 

паднем, идем испочетка! Не одустајем, јер ме копка, тера напред, да успем и стигнем до краја. Треба 

погазити препреке, бити јачи од њих. Увек имам у глави мисао коју највише ценим, а то је да никад, баш 

никад не одустајем, никад се не предам.  

 Често се питам: Да ли циљ оправдава средства? Мислим да је то себично, али и ја то понекад 

користим. То користи велики број људи. На пример, они славни. Ма, сви то раде понекад. 

 У ствари, не знам сада ја ништа. Још сам дете и имам много циљева. Од малена сам тврдила да све 

могу сама и да ми ничија помоћ није потребна. И сада тако мислим. И знам-само најјачи опстају! Тако ће 

увек бити! 

         Сузана Вуксановић, 8-3 
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РАПАНЗЕЛ У 2009. ГОДИНИ 

Ликови: Рапанзел, госпођа Злобић, мајка, репортер, доктор, тајни агент. 
 

ПРВА СЦЕНА 
(Рапанзелина породица заинтересовано прати вечерње вести Париза) 

РЕПОРТЕР: Налазим се испред болнице за лечење психичких поремећаја. Данас поподне догодио се велики 
инцидент. Разговарамо са доктором  који ће нам рећи шта се, заправо, догодило. 
ДОКТОР: Догодило се то да је госпођа Злобић која је била на специјалном лечењу, данас побегла у 
непознатом правцу. Упозоравају се грађани да обрате пажњу, јер овај пацијент има велику жељу да некоме 
науди! 

(У том тренутку Рапанзел чује буку која допире из њеног дворишта) 
РАПАНЗЕЛ: (Обраћа се мајци) Идем да проверим шта се догађа. 
МАЈКА: Пази да се не повредиш, напољу је мрак. 
РАПАНЗЕЛ: Бићу опрезна. (Излази из куће и чује тихе кораке.) Има ли кога? Ко је тамо?! 
ГОСПОЂА ЗЛОБИЋ: Боље да не знаш. Неће ти се допасти. (Снажне руке хватају Рапанзел и одвлаче је у 
непознатом правцу.) 

ДРУГА СЦЕНА 
(Госпођа Злобић и Рапанзел се налазе у мрачној просторији. Злобићка укључује светло, а Рапанзел запањено 

вришти) 
РАПАНЗЕЛ: О, не!  Па, то сте Ви, госпођо Злобић! Где се то налазимо? 
ГОСПОЂА ЗЛОБИЋ: Налазимо се на врху Ајфеловог торња. Одавде те нико никада неће чути! (Чим је 
госпођа Злобић отишла да смисли шта ће учинити са Рапанзел, она је скинула капу и из ње извадила мали, 
џепни компјутер.) 
РАПАНЗЕЛ: (Говори за себе) Послаћу родитељима поруку где се налазим. Они ће унајмити агента да ме 
спаси.  
( Након неколико часова тајни агент долази до Ајфеловог торња и шаље поруку Рапанзел на њен џепни 
компјутер. ПОРУКА: Пратио сам Госпођу Злобић и открио шифру. Укуцај: ... 333,,, 854 $?11. Рапанзел 
укуцава, врата се отварају и она истрчава из просторије. На степеништу налеће на госпођу Злобић.) 
РАПАНЗЕЛ: О, ко ће ме сада спасти? (Иза Злобићке стиже тајни агент) 
АГЕНТ: Не брини, Рапанзел. Имам план! (Из џепа вади оловку-ласер и спаљује Злобићкину косу) 
ГОСПОЂА ЗЛОБИЋ: Ааах, моја дивна коса! Осветићу се ја! (Полиција стиже и води је у болницу.) 

 

АУТОРИ: ученице 4-1 
Ксенија Лазић 

Миона Мутавџић 
 

 
 

 

 

 

  

( Рекао је о свом учитељу, Проти Авраму 
Јовановићу, Сретен Динић, из књиге оца Драгића 
Илића „Заборављено путовање Кир Сретена Динића): 

„... који ме је сваким  даном богатио својим  
великим искуством, упућивао како да радим , а у 
тешким часовима храбрио и уздизао духовно и 
морално... Многе манире и лепе особине из његовог 
карактера ја сам присвојио и формално се угледао 
на њега, те ми је то после у животу служило као 
један компас у раду за напредак у мојој струци.“ 
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www.pcigre.com 

Колико се играте? Вероватно више него 

што желите да пpизнате. На овом сајту 

можете наћи последње шифре  и  

прочитати упутства за коришћење разних 

игрица, а и можете пронаћи информације о 

игрицама које још нису изашле на 

тржиште, као што су на пример: «Хари 

Потер и крвави витез», «Диабло 3» итд. 

Верујте ми на реч забавиће те се !!!!!!!!!Ко се 

игра – зло му је само у компјутеру. 
 

 

 

 

www.zvrk.org.yu 

 

Још један занимљив сајт за забаву, сајт 

направљен баш за децу. У њему можете проћи 

кроз врата знања мале школе и квизића, а после 

тога можете уживати играјући мале игре или 

читати хумористичке фазоне Гарфилда и 

Хогара-страшног.    

NET SVET 

thesimpsons.com 

 

Ево још једног занимљивог сајта за 

обожаваоце јединствене и непоновљиве 

породице «Симпсонс». Овде можете видети 

слике комичне породице на челу са 

Хомером Симпсоном, као и остале ликове 

из већ поменуте серије. А ако и нисте неки 

жесток фан ове луде породице, када 

посетите њихов сајт сигурно нећете остати 

равнодушни и заразићете се Симпсонс 

грозницом, верујте ми на реч!!!!!!!!!! 

 

Сигурно имате своје омиљене сајтове за музику, игрице 

и разне информације. Ево и неких наших препорука: 
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АНАГРАМИ 

Та алатка је врло стара и дршка јој је већ ОТПАЛА. 

Ко у МЛИНУ воће крије, можда хоће сок да пије. 

Мене увек ружа СМИРИ, јер арому лепу шири. 

 

 

 

 

PUZZLE: 

Find the following words: all, young, down, 

 banana, jump, autumn, decide, battle, we,  

find, put, late, ways, do, no, be. 
 

 

 

ALL GOOD THINGS MUST COME TO 

AN END. 

 

   

     

S Y A W B A E E 

P O L L A U L D 

M U A F N T T I 

U N T I A U T C 

J G E N N M A E 

N W O D A N B D 

Вратио се Перица из школе, па каже мами: 

− Мама, учитељица ме је питала имам ли 

брата или сестру који иду у моју школу? 

− Ти си, наравно, рекао да немаш. А шта је 

учитељица рекла на то? – упита мама. 

− Хвала Богу! 
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