
Културна и јавна делатност школе 

                            Свечана приредба поводом пријема првака, 

2. септембар 2013. 

 

У нащпј щкпли, кап и претхпдних 

гпдина, пдржана је свешана приредба 

ппвпдпм пријема и ппсласка у щкплу 

ушеника првпг разреда. Ушеници су са 

свпјим наставницима и ушитељима 

припремили пригпдан прпграм, кпји је 

бип намеоем рпдитељима и будућим 

ђацима. 

На ппшетку је хпр наще щкпле птпевап 

песму „Дванаест гпдина“ какп би се 

рпдитељи ппдсетили свпјих ђашких дана. Пптпм су ушеници млађих разреда 

ппказали умеће у рецитпваоу стихпва нащих ппзнатих песника.  

Прпграм је ппшеп ппздравнпм песмпм „Рпдитељима првака“ кпју је рецитпвала 

ушеница петпг разреда и на тај нашин ппжелела дпбрпдпщлицу свим присутним 

рпдитељима, ушеницима и наставницима. Затим је директпрка наще щкпле 

ппздравила све присутне гпсте а ушеницима и рпдитељима ппжелела срећан 

ппшетак и дпбру сарадоу.  Пптпм су се ушенице другпг  разреда пбратиле публици 

рециталпм „Први дан у щкпли“ . 

У наставку прпграма, представили су се 

ушеници трећег разреда стихпвима п 

љубави. Рециталпм „О девпјшицама“ и 

дијалпгпм „Љубавни јади“ ушеници су 

ппказали свпја глумашка умећа и насмејали 

публику. Ушеници петпг разреда били су 

ппдрщка свпјим ушитељицама а 

представили су се занимљивим и ппушним 

текстпм „Савети за рпдитеље“. 

 



Ппсле тпга, наступила је музишка секција щкпле кпја је извела песму „Удаде 

се Живка Сиринићка“ . За сам крај прпграма, ушеница петпг разреда пбратила се 

ушеницима и рпдитељима . Пптпм су се представиле ушитељице и са свпјим 

ушеницима, накпн прпзивке, пдлазиле у свпје ушипнице какп би се међуспбнп малп 

бпље уппзнали и први дан щкпле ушинили пријатним будућим ђацима првацима. 

У припреми свешане приредбе ушествпвале су музишка, драмска, 

рецитатпрска и литерарна секција. Ушеници су вреднп радили и ппказали изузетнп 

залагаое какп би први сусрет са щкплпм нащих најмлађих ушеника бип ппзитиван и 

пстап им у најлепщем сећаоу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализатпри приредбе:  

Светлана Јпванпвић, наставник српскпг језика; 

 Јелена Димић, наставник музишке културе; 

 Љубинка Милпсављевић, ушитељица;  

Бпјана Милијащевић, ушитељица. 

 

 



 

ПРОГРАМ ПРИРЕДБЕ 

~ Пријем ђака првака~    

02.09.2013. 

 

 ~Дванаест година~  песма кпју извпди хпр щкпле 

 Водитељ 

Поздравна песма ~ Родитељима првака~ 

Није бащ за сваку маму 

или тату тренутак лак 

кад дете у щкплу ппђе 

 и ппстане прави ђак. 

 

Мнпге бриге, сумое муше 

 рпдитеље свих првака: 

какп ће се дете снаћи 

да л ће щкпла бити лака? 

 

Ил ће бити пунп муке 

Да се уше брпјке, слпва, 

Да л ће лакп да се склппе 

Пријатељства нека нпва? 



 

Не брините, рпдитељи! 

Овп је сад срећан шас! 

Деца ваща дпбијају 

Ушитеље ппред вас. 

 

Да их правим путем впде, 

Да ушеое лакп буде, 

И вама да ппмпћ пруже 

Да ствприте дпбре људе. 

Затп сада ми щаљемп 

Дпбре жеље, радпст самп: 

Рпдитељима првака 

Од свег срца  - шеститамп!!! 

 

Пре ппшетка прпграма кпји су припремили ушеници наще 

щкпле, заједнп са свпјим ушитељима, пбратиће вам се 

директорка школе Бранка Селаковић. Изволите! 

 

 Водитељ 

Сада ће вам се рециталпм Први дан у школи, пбратити ушенице 

другпг разреда  Зпрана Павлпвић и Јелена Кпвашевић. 

Ппслущајте! 



1. 

Све нас скупе, па у клупе. 

У разреде нас разреде. 

Смиримп се, све пп двпје. 

Ћућпримп. Шкпла –тп је! 

Од свих знаоа кпја даје 

Првп сазнащ пдмпр щта је. 

Рпдитељи бащ нас впле 

Прваци смп целе щкпле! 

2. Септембар евп самп щтп није 

У щкплу крећем за кпји дан. 

Хпћу да знам бар неке ствари 

Како да идем неспреман. 

Хпћу да знам какп тп маци 

Мпгу да светле пши у мраку 

И кп је тп кенгур мами  

Сащип тпрбу на стпмаку. 

Хпћу да знам какп тп пблак  

Мпже да нпси тпликп кище  

А мама каже – науши слпва 

За ппшетак ти не треба вище! 

 



 Водитељ 

Сада ће вам се представити ушеници трећег разреда стихпвима 

п љубави. Рециталпм  О девојчицама  представиће вам се 

Владимир Вељкпвић, а дијалпг Љубавни јади извещће Ана 

Васић и Алекса Димић. Извплите! 

 

О девојчицама 

 Шта једна другпј мпже да щапне? 

Чему се смеју тпликп гласнп? 

Защтп оих десет пдједнпм гракне? 

Никад ми неће бити јаснп! 

 

Праве се кап да сващта знају 

Спремају се – кап мудрице. 

А п фудбалу – ппјма немају 

И расплашу се збпг ситнице! 

Љубавни јади 

Он – Не бих хтеп бити лишан, али ја сам теби симпатишан. 

Она – Вредан, радан –ал дпсадан! 

Он – Са другим те шестп виђам, али ја се теби свићам. 

Она –Пажен, мажен ..упбражен! 

Он – Нема вище светских шуда, али ти си за мнпм луда. 

Она –Луд се правищ –ал давищ! 



Он –Тражищ нашин да пребплищ, јер ти мене јакп вплищ. 

Она – Леп –ал празан, безпбразан! 

Он – Нема везе, није битнп, ппљуби ме –али хитнп! 

Она – Ниси мрзак, негп дрзак! 

Он – Није щала, ни рпманса, ппследоа сам твпја щанса! 

Она – Слаткпрешив – неизлешив! 

Он – И на крају свега мплим – мпрам рећи –Ја те вплим! 

Она – Хајде мали, не будали! 

Он – Када пдем, здравп ,здравп..биће тада теби жап! 

 Водитељ 

Сада ппслущајте ушенике кпји вама, драги ђаци прваци, 

препущтају свпје ушитељице, а ви драги рпдитељи дпбрп 

ппслущајте п шему нащи ушеници гпвпре у Саветима за 

родитеље. Извплите! 

 

Савети за рпдитеље 

 

Акп дете живи уз критику – наушиће да псуђује. 

Акп дете живи уз непријатељствп – наушиће да напада. 

Акп дете живи уз ппдсмех – наушиће да буде стидљивп. 

Акп дете живи уз стид – наушиће да се псећа кривим. 

Акп дете живи уз тплеранцију –наушиће да буде самппузданп. 

Акп дете живи уз признаое – наушиће да цени. 



Акп дете живи уз ппщтеое – наушиће да буде праведнп. 

Акп дете живи уз сигурнпст – наушиће да има ппвереоа. 

Акп дете живи уз пдпбраваое – наушиће да впли себе. 

Акп дете живи уз прихватаое и пријатељствп – наушиће да 

прпнађе љубав у свему. 

 

 Водитељ 

Сада ппслущајте песму  ~Удаде се Живка Сиринићка~  кпју 

извпди ушеница шетвртпг разреда Јелена Кроајић и Сулејманпвић 

Садри. Извплите! 

 Водитељ  

 

Драги прваци, 

 

Тпкпм щкплпваоа бићете у прилици да срећете мнпгп 

људи кпји у щкпли раде. У хпдницима и у двприщту 

виђаћете наще теткице, дпмаре, шику из пбезбеђеоа; 

приликпм уписа видели сте секретара щкпле, а ту су и 

заппслени у рашунпвпдству; п здрављу ващих зуба и 

уста бринуће зубарка и меммдицинска сестра. На лепе 

коиге и шитаое упућиваће вас библиптекарка. 

Када будете наищли на прпблеме, велику ппмпћ ћете 

имати пд педагпга и психплпга, а п раду шитаве щкпле 

впдиће рашуна директпр. 



Сви се пни радују ващем дпласку и желе вам срећан 

пплазак у щкплу. Биће спремни да вам ппмпгну, да вас 

ппсаветују, некад да вас утеще, некад да вас насмеју; 

једнпставнп – да за вас увек буду ту и да вам пмпгуће 

да лакп и лепп прпђете крпз пвај најлепщи деп живпта. 

На сампм ппшетку щкплпваоа шекају вас ващи ушитељи. 

Они ће вас ппзвати и ви ћете ппћи са оима у свпје 

ушипнице. 

 

1-1 Ушитељица Љубинка Милпсављевић, прпзивка 

1-2 Ушитељица Татјана Туфегчић, прпзивка 

1-3 Ушитељица Радмила Смиљанић, прпзивка 

1-4 Ушитељица Весна Кплащинац, прпзивка 

 

 


