Дан школе у мају 2022.
Поводом обележавања Дана школе 2022. организован је школски литерарни и
ликовни конкурс на теме ,,Било је пролеће, месец мај" и ,,Стиже мај у наш крај“.
Представљамо најуспешније радове.

Стиже мај и у наш крај
Стиже мај и у наш крај,
Нову лопту мени дај,
Хајде, друже, не чекај,
Напољу је прави рај!
Мека трава босом прија,
А тек што сунце дивно сија.
И дрвеће кад озелени,
Тај се призор свиђа мени.
Цео дан јурцам, нисам сео,
Заборавио сам да нисам јео.
До игре ми је сад стало,
Мама, могу ли да останем још мало?
Нема више досадне зиме,
Мени сад понестаје риме,
Па нек је стигао и тај мај,
А овој песми сад је крај.
Тадија Кљајић IV4

Стиже мај и у наш крај
Стиже мај у мој крај
и донесе одмах сунца сјај,
шарене баште, песму птица,
љубавне искре и много петица.
У парку се чује дечја граја,
а поносне су лале
подигле своје главе.
Жути маслачак прекрио зелену траву,
док вредне пчеле зује свуд по крају.
Стиже мај у мој крај,
донесе нам весели рај.

Стиже мај и у наш крај
Наш крај добар је дом за мај,
За мене он никад нема крај.
Мајске прелепе лале
достојне су сваке хвале!
Он нам са собом сваки пут
донесе цветак жут.
Зато стиже мај у наш крај,
да ти зелени дани
буду дечји рај прави!
Милица Вукадиновић IV2

Марко Ракић IV2

Петра Ђорђевић VIII4

Било је пролеће, месец мај
Било је пролеће, месец мај,
Сунце се пење све више и више,
Добро познајем осећај тај,
Кад природа почне да дише.
У машти се јавио пролећни сан,
У том сну песме се роје,
Весело почиње пролећни дан,
Живот се буди, буде се боје.
Било је пролеће, месц мај,
Видео сам је у школи.
Добро познајем осећај тај.
кад срце неког заволи.
Стефан Нецић VII2

Било је пролеће, месец мај

Било је пролеће, месец мај

Кад птица провири и почне да пева,
промоли се сунце и сваки зрак снева.
Чује се зоре мелодија драга,
на ноге диже град пролећа снага.

Постоји једно годишње доба,
када сунчев осмех полако
на наше прозоре слеће,
да то је пролеће…

Деца се чују и нешто се веселе,
скупљају цвеће, имају нове идеје,
на ливади нежној траже баку,
венац ће јој дати, смислити неку цаку!

Чудну лепоту има,
предивна означава клима
да је иза нас остала дуга и хладна зима,
али баш зато – пролеће прија свима.

Љубав се шири све више и више,
парови причају испод пролећне кише.
И меда је изашао из јазбине своје,
бубица има доста и то сваке боје.

Са собом носи неку
нову живост, нову вољу,
и сви осећамо енергију бољу.

Крај се школе ближи, муке нема,
иде се напоље без икаквог проблема.
И онако ћемо на распусту ускоро бити,
само још пар оцена треба добити.
Природа се буди, а са њом и ми,
срећни смо, раздрагани.
У очима нам се цакли сјај
кад год је пролеће и месец мај.
Сења Бутковић VII2

Парковима се шири мирис цвећа,
да баш је лепа та снага пролећа.
Мени доноси неку милу топлину
и као да ми даје неку нову врлину.
Када бих бирао најлепше доба
које неко мора да осети и проба,
то спорити ми нико неће,
то сигурно било би пролеће.
Растко Марјановић VI5

Вања Ракоњац VI5

Ива Васиљевић VIII3

