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В У К О В Ц И   Н А Ш Е   Ш К О Л Е
Недељка Ивановић

Живи 
сваки 
дан као 
да ти је 
последњи. 
Смеј се 
увек јер 
осмех не 
кошта 
ништа. 
А вреди 

много. Немој одустати, 
научи да наставиш и да се 
бориш 
даље. Јер, 
живот 
је једино 
богатство.   
Теодора 
Ерцег
Живи своје 
ХОЋУ, а 
не туђе 
ТРЕБАЛО 
БИ 
Теодора Јелић

Веруј у 
себе и буди 
оно што 
јеси јер 
живот је 
кратак 
да би био 
неко други. 
Знај да 
нам срећа 
затвори 

једна врата, али често нам 
отвори нека друга. Зато, 
храбро покуцај на њих јер 
оно што те чека вредно је 
борбе и 
упор-
ности. 
Тамара 
Лакић
Корење 
учења је 
горко, али 
плодови су 
слатки!

Јована Манић
Кроз 
школу сам 
пролазила 
некада 
лепо, 
некада 
тешко. 
Али, сада 
када се све 
завршава, 
остаје 
сећање за 

незаборав. 

Јована Мрачајац
Де-
тињство 
ће да оде, 
другар-
ство нека 
живи. Нек 
сваки су-
срет буде 
радост, а 
успомене 
разлог за 
срећу.

Зечевић Лука 
Будите 
радосни 
кад год 
вам се за 
то пружа 
могућ-
ност и кад 
год за то 
налазите 
снаге у 
себи. Јер, 
тренуци чисте радости вре-
де и значе више него читави 
дани и месеци нашег живота 
проведени у мутној игри 
наших ситних и крупних 
прохтева. А минут чисте 
радости остаје у нама зау-
век, као слјај који ништа не 
може замрачити.
Инђић Јелена
Дошло је 
време да 
једни други-
ма кажемо: 
,,Збогом!“ и 
да кренемо 
одабраним 
путем. Да 
ли ћемо 
се опет 
видети? 
Да ли ћемо сви опет бити 
на овом месту и да ли ћемо 
се препознати? Ко зна? На 
крају нам остаје само једно 
– заклетва да нећемо забо-
равити успомене из основне 
школе. 

Чукић 
Павић
Не дозво-
ли да други 
промене оно 
што је добро 
у теби.

Кузмановић Миона 
Све велико 
углавном 
је саткано 
од малог. 
Ситнице 
чине жи-
вот, какав 
год он 
био. Мале 
ствари 
дају нашем 

животу шаренолику ноту. 
Потребан је један осмех који 
би нам улепшао дан, чак је 
довољна и једна реч. Све се 
дешава једном у животу. И 
колико год будеш покушавао, 
никад нећеш имати исти 
осећај.
Мајкић Милица 
Живи сва-
ки дан као 
да ти је 
последњи. 
Смеј се 
увек јер 
осмех не 
кошта 
ништа, а 
вреди мно-
го. Немој 
одустајати, научи да наста-
виш и да се бориш даље. Јер, 
живот је једино богатство.
Стојанчев Немања 

Боље жи-
вети један 
дан као 
краљ, него 
цео живот 
као кука-
вица.

Рајовић Анђела: 
Сматрај 
сваки дан 
као један 
цео, от-
почет и 
завршен 
живот. 
Одживи 
га као це-
лину, а не 
као део.
Димитрије Лачански 
Ових осам 
година је 
прошло 
као трен. 
Завршен је 
један пе-
риод  мог 
срећног 
одрас-
тања, 
сазревања 
и дружења. Стекао сам 
животна искуства, мно-
го пријатеља и сада ми је 
помало жао што је томе 
дошао крај. Памтићу ове 
године  и чувати као драго-
цено благо у ковчегу лепих 
сећања. Хвала учитељици, 
наставницима, родитељи-
ма и другарима што су ми 
улепшали и обогатили ових 
осам година.

Јован 
Грубанов
Живот иде 
даље.

Немања 
Радека
Не суди о 
књизи по 
корицама.

Тијана Шикман
Живот не 
тражи од 
нас да буде-
мо саврше-
ни, већ да 
дамо све од 
себе.

Мила Вујовић
Научила сам 
да све док 
носим свој 
сан у срцу, он 
никада неће 
изгубити 
смисао. Због 
тога ми се 
као мото 
све време 
мога школо-
вања врзмала мисао Виктора 
Игоа:‚‚Будућност има много 
имена. За слабе је она-Недос-
тижно. За бојажљиве-Непозна-
то. За храбре-Шанса.“ Тако су 
и текли дани мога школовања. 
Била сам храбра и користила 
своје шансе. Нисам их ни про-
пуштала, ни препуштала. То 
бих и саветовала онима који 
тек долазе. А мојим другарима 
да останемо ово што смо сад. 
Деца. И сутра. И увек. Не вели-
ки. Не одрасли. Да не допусти-
мо да будемо оно што нисмо, 
да не гледамо вучјим очима 
и да се увек радујемо када се 
сретнемо.
Мила Ко-
лунџија
Живот 
ће нас од-
вести на 
различите 
путеве, 
али ће нас 
везивати 
прелепи 
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период нашег живота који 
смо провели заједно. ♡ 
Мина Панин
Сада, када се наше школовање 

у основној 
школи 
завршава, 
схватам 
неке ствари. 
Схватам 
реченицу 
„време брзо 
лети“ јер је 
мени ствар-
но проле-

тело. Пребрзо је прошло ових 
8 година, а желела бих да није. 
Желела бих да проведем још ма-
ло времена у учионици са особа-
ма које су испуниле и улепшале 
моје детињство иако се надам 
да ће то пријатељство заувек 
трајати. ˝

P.S. Надам се да није касно.
Теодора Котарлић
Ових осам година ће ми оста-
ти у лепом 
сећању. У 
њима сам 
доживела 
најлепше 
тренутке 
у свом до-
садашњем 
животу, 
али наравно 
да је било 
и оних ружних у којима сам 
пожелела да одем и да се мало 
одморим од свега. Једна рече-
ница испод моје слике гласи 
,,Ово и нису нека времена за 
заустављање“. Тада сам то 
рекла јер ми је школа била 
оптерећење као и неки људи 
у њој. Мислим да смо сви 
то проживели али да се тај 
осећај убрзо променио. Сада 
кад схватам да нећу моћи 
поново да проживим тих 
осам година, осећам се помало 
тужно.. После свега схватам 
да је основна школа важно 
раздобље у мом животу у ко-
ме сам свашта научила и из 
кога ћу памтити само лепе 
тренутке проведене са мојим 
пријатељима.

Милана Алиђукић
Крај не 
постоји! 
Док смо 
живи, он не 
постоји! 
То што ми 
називамо 
крајем, то 
је у ства-
ри најава 
наставка..
Наставка 

који ће бити онакав, каквим 
га ми желимо видети, и за 
какав се ми залажемо..Само 
ми, и нико други...Једино ми 
можемо командовати својим 
животом, и ми смо криви 
и за лоше и за добро у њему, 
зато „главу горе“..., учини свој 
живот лепим!!!

Катарина Јовишевић
Пази на 
своје ми-
сли; оне 
постају 
речи.Пази 
на своје 
речи;оне 
постају 
дела.Пази 
на своја 
дела;она 
постају на-
вике.Пази на своје навике;оне 
постају карактер.Пази на 
свој карактер;он постаје 
твоја судбина.

Јелена Лаћарак
На свету 
најтеже је 
објаснити 
прија-
тељство. 
То није 
нешто што 
се учи у 
школи,али 
ако нисте 
научили 
смисао 
прија-
тељства, стварно нисте нау-
чили ништа.

Страхиња Прашка

Јова Мичић

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Ана Лемић 8/5 

Гледам на 
живот као на 
путовање. Пу-
товање у којем 
пролазимо кроз 
све ‒ и узбрдице 
и низбрдице и 
равнице, у којем 
понекад имамо 
више, а понекад 
мање сапутника, 
али кроз цело 
путовање се учи-
мо. Ово је само 
почетак тог путовања. Живот нас тек чека.

До сада сам схватила да је живот онакав 
како ти гледаш на њега и да можеш да би-
раш да ли желиш промену. Све је на теби. 
Такође, све што се деси је једноставно тре-
бало тако да се деси и носи своје последице, 
добре или лоше.

Захваљујем се свом разреду за лепо про-
ведених осам година, учитељици, разредној 
и наставницима на пруженој подршци и за 
савете које су ми дали. Посебну захвалност 
дугујем наставницима који су ме довели до 
ових резултата и који су ме научили да се 
никад не предајем и да се увек борим за оно 
што заслужујем.

Како Андрић рече: „Живот је игра“. Жи-
вот је игра, а ми смо тек почели да играмо.

Драги матуранти,
Завршетак основне школе означава прекретницу 

у вашим животима. Крећете новим, другачијим и 
донекле непознатим путевима.

На тим животним стазама упијајте нова знања, 
стремите новим висинама, докучите недокучиво. 
Снове претварајте у ствар-
ност како би ваши учитељи 
и наставници и даље били 
поносни на вас.

На вама је да и даље тра-
жите оне вештине и знања 
која ће доказивати да сте 
јединствени.

Желим вам пуно успеха 
у томе, у даљем школовању 
и будућем животу.

Директор Сања Ралић
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Живот је леп ако се живе-
ти зна. Зато искористи све 
што ти живот пружа.

Живот је кратак, брзо се 
живи. Ми никада више неће-
мо бити оно што смо били

Не заборавите дане кад смо 
били скупа. Е, то је било по-
ред ђачких клупа!

Сваки крај значи нови поче-
так.

Основној школи дошао је 
крај, ал’ остају успомене и 
другови, знај!

Ако верујеш да можеш, већ си 
на пола пута до успеха.

„Толико је било ствари у жи-
воту којих смо се бојали. А 
није требало. Требало је жи-
вети!“ Андрић

Нека нас не раставе године 
што долазе.

Као најлепша мелодија прошло 
је ових осам година, а мој раз-
ред и ја смо плесали за пехар. 

У школу иду девојчице и де-
чаци и сви на крају постану 
осмаци.

Ових осам година је прошло 
док смо се окренули и сада 
свако креће неким другим 
путем, који ће га одвести ко 
зна где.

Сви треба да знају шта дру-
гарство значи, јер заједно смо 
лепши, заједно смо јачи!

Сваки растанак је тежак. Човек са 
којим се праштамо, чини нам се мно-
го вреднији и достојнији наше пажње, 
а ми сами осећамо се много способнији 
за несебично пријатељство него што 
у ствари јесмо. Зато крените напред, 
али не заборављајте своје другове и све 
оне људе који вас много воле.  

Воли вас ваша учитељица,
Драгана Ђурица.Лажу који кажу да школу не 

воле, најлепши је живот био 
испред школе.

Никад не заборави оно што 
си, остатак света неће, ок-
лопи се тиме и никад те 
неће повредити.
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Лутаћу светом, тражити 
срећу, ал′ овај разред забора-
вити нећу!

У школи лекцију учимо 
пре теста, а у животу прво 
прођемо тест, па тек онда 
научимо лекцију.

Бори се за оно што желиш 
и замислиш, а изгубљено је 
само оно чега се сами одрек-
немо.

Они који вас мрзе, заправо 
не мрзе вас. Они мрзе себе, 
јер сте ви одраз онога што би 
они желели бити

Ништа није вечно па ни сун-
чев сјај, а све што има свој по-
четак, има и свој крај.

Ко сме, тај може... Ко не зна 
за страх... Тај иде даље!...

Детињство ће да оде, другар-
ство нека живи. Нек сваки 
сусрет буде радост, а успо-
мене разлог за срећу.

Шта је нестало је нестало, 
али запитај се шта је остало...

Свима нам је жао, очи говоре 
да живели смо сви за једног, 
један за све. 

Ко се труди, успеће ко не по-
куша, никад неће!

Ој, професори, да ли Вам је 
жао. Нико од нас није пао. 
Ово нам је последња шала, од 
срца Вам свима хвала.

Жеља и љубав су крила за ве-
лика дела...

Сваким крајем настаје нови 
почетак.

 Драги моји, 
остварите своје снове 
и храбро корачајте 
кроз живот. Осмех 
и радост нека вам 
буду одбрана. Буди-
те упорни, вредни и 
поштени. Узлетите 
високо и дотакните 
ваше звезде. Ви то 
можете, само треба 
да желите и стреми-
те ка циљу. Оста-
вите за собом траг у 
времену. 
Воли вас ваша разред-
на Марина Ђукић.

Прави пријатељи не лажу 
једни друге, него једни за 
друге!
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 Just be yourself!

Сваки растанак је тужан, 
али ја ћу увек мислити на 
своје другове.

Срећа нам се чини малом док 
је држимо у рукама, али чим 
је пустимо, одједном схва-
тимо да је драгоцена.

Лако је стати, али мораш 
научити да наставиш, да 
се бориш даље. Нова мора ћеш открити 

тек кад стекнеш довољно 
храбрости да из вида изгу-
биш обалу.

Циљ је постати човек, а 
срећа је бити и остати дете.

Ако на стази живота потр-
чиш и паднеш, подигни се и 
очисти прашину јер не гу-
би онај што пада, већ онај 
што остаје да лежи.

Путуј, лети, сањај, воли јер 
то је једини начин да ти зи-
дови и предмети не постану 
најбољи непријатељи.

Понесимо са собом све своје 
наде и жеље, останимо духо-
вити и креативни, верујмо 
у будућност јер само на тај 
начин ћемо остати оно што 
заиста јесмо.

Док год живиш, надај се!

Упорност је врлина.

Учили смо једни друге ка-
ко да будемо прави другови, 
међусобно смо се тешили и 
помагали једни другима. Бу-
дућност ће избрисати нека 
сећања, али не и траг који 
смо оставили једни на друге.

Веруј у оно што желиш и знај 
да ће се то и остварити... 
Изгубљено је само оно чега се 
одрекнеш.

V
II

I-
2

Будите вредни, радни и учите 
као и до сада. Поштујте и 
волите људе. Научите да их 
разумете и да праштате. 
Негујте врлине без обзира шта 
се око вас дешава и шта вам буду 
говорили. Постаћете бољи људи, 
а задовољство је ваше.

Воли вас ваша учитељица
 Драгана Карановић
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Живот  је леп, ако се живети 
зна. Зато искористи све што 
ти живот пружа.

Три животна доба, де-
тињство, одрастање и ста-
рост смењују се једно за дру-
гим брже него што бисмо ми 
то желели. На нама остаје да 
сва та три доба проведемо са 
осмехом на лицу и испунимо 
их оним стварима које ћу-
тећи ишчекујемо.

Никад више ми нећемо зајед-
но несташлуке правити и 
насавницима се жалити, ни-
кад више ја и ви, растаје се 
генерација 01.

Успеси–неуспеси, свађе–поми-
рења, јединице–петице про-
лазе, а остају моји насмејани 
другови и другарице.

Веруј у себе и буди оно што 
јеси, јер живот је кратак 
да би био неко други. Знај 
да нам срећа затвори једна 
врата, али често нам отво-
ри нека друга. Зато, храбро 
покуцај на њих јер оно што 
те чека, вредно је борбе и  
упорности.

Осам година сам смишљао 
шта ћу овде да напишем, а на 
крају сам схватио да су моја 
дела рекла све.

Надај се и веруј у смисао жи-
вота, без престанка трагај за 
њим и бори се за њега.

У школи те уче одређеном 
градиву, а онда те тестирају 
и оцењују. У животу добијеш 
тест из ког научиш лекцију.

Другарство је незаборавна 
прича која вечно траје.

Живи своје хоћу, а не туђе 
требало би.

Живот је један и нема репри-
зу. Зато га живи са уживањем.

У мени је туга јер напуштам 
Вука.

Није наш циљ да постанемо 
као други, потребно је да се 
међусобно разликујемо, да 
научимо да видимо другачије 
људе од себе и да их поштује-
мо због тога што су.

V
II

I-
2

  

Када се растајемо, мислимо само 
на лепе и племените догађаје који 
су нас учинили јачим и омогући-
ли нам да кроз живот корачамо 
храбро и одлучно, спремни да се 
суочимо и са најтежим изазови-
ма,  у којима ћемо дотаћи нова 
пространства и победе, и даље 
негујући праве вредности и стара 
пријатељства која ће временом 
постати још снажнија. Остани-
те посебни!
Воли вас ваша разредна. 

Јасна  Капелан
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Не могу паузирати моју 
игру сада, причаћу са то-
бом касније.

Веруј у оно што желиш и 
знај да ће се то оствари-
ти. Изгубљено је само оно 
чега се одрекнеш.

Кроз ових осам година 
прошли смо и трње и 
камење, стекли смо нова 
пријатељства. Наравно, 
заборавићемо оно лоше и 
памтити оно добро.

Младост је срећна јер за 
њу постоји будућност.

Било је лепо док је траја-
ло, Звезда је живот, све 
друго су ситнице.

Лутаћу светом, тражићу 
срећу, али свој разред забо-
равити нећу

Другачије је звезда која не-
бо краси, треба је чувати 
да се не угаси! Немој да те старост 

пита где ти је младост 
била.

Сваки почетак је крај, а 
сваки крај почетак.

Када се следећи пут види-
мо, хајде да се присећамо 
свега лепог што смо пре-
живели...

Нема велике љубави без 
велике радости, али и без 
велике патње. Е, то вам је 
Црвена звезда

Бори се за оно што желиш 
и запамти - изгубљено је 
само оно чега се сами од-
рекнемо.

Било је ово лепих 8 година 
са дивним пријатељима, 
али је дошло време да се раз-
иђемо. Свако иде својим пу-
тем, али кад тад путеви ће 
нам се поново спојити.

Осам година робије одслу-
жио, ни крив, ни дужан.

VIII-3

Сви путеви воде на исто место, 
али ви изаберите свој и идите до краја. 
Не поку-
шавајте да 
следите све 
путеве.

Ваш 
одељењски 
старешина, 
Аранђел 
Новаков
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Нека вас кроз живот прати 
племенитост и доброта.

Учитељица 
ученика из 
Нештина,
Дивна 
Танкосић

Драги моји,
Ево вас на новом почетку 
вашег пута-завршавате 
основну школу и улазите 
полако, у свет одраслих. 
На том путу вас чекају 
многа изненађења, али 
сетите се: Ви можете 
све! Будите упорни, ис-
трајни и не одустајте, 
јер ви сте најбољи, најле-
пши и најпаметнији! 
Желим вам сву срећу, 

Ваша учитељица

Што можеш данас не 
остављај за сутра.

Живот иде даље, живот 
брзо пролази!

Од колевке па до гроба 
најлепше је ђачко доба.

Сви настављамо даље, 
али хајде да заборавимо са-
мо оно лоше, а оно лепо да 
заувек носимо у срцима.

Делиће нас и километри 
и године, али ћемо у ми-
слима бити заједно.

Пријатељство је највеће 
богатство живота. Добро, 
то, и поседовање Мајкро-
софта.

Све долази и пролази, али 
пријатељство остаје зау-
век.

Пролази и ових 8 година 
пуних туге и среће и сада 
свако бира пут којим ће 
наставити даље.

Некад победиш, некад на-
учиш.

Док се научи живети, већ 
је постало касно.

Прошле су многе олује, 
падале су многе кише, али 
једном смо били осмаци, 
једном и никада више.

За ових осам година било 
је и среће и туге. Лоше 
ћемо заборавити а дорбо 
сачувати.

Сунце сја, ал` залази, жи-
вот је леп, ал` пролази. 
Слушај све, ал` не веруј 
свима, јер пријатеља пра-
вих тако мало има.

Само се смеј јер твој ос-
мех може да промени 
свет.

VIII-3
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Неке слике временом из-
бледе, можда неке успо-
мене мање вреде, али није 
истина да пријатељство 
временом престаје, кога 
једном заволиш, заувек у 
срцу остаје...

Сваки пут од негде по-
чиње и има свој циљ.

Што нисам птичица да 
летим далеко, па да ви-
дим напољу чека ли ме 
неко!?

Године иду, а шта нам 
живот значи, заједно бис-
мо били и бољи и јачи.

Нема зиме док не падне 
иње, ни пролећа док сунце 
не сине, ни радости док је 
са неким не поделиш!!!

Ако на стази живота 
потрчиш и паднеш, по-
дигни се и очисти пра-
шину јер не губи оно што 
пада, већ онај што оста-
не да лежи!

Веруј у себе и буди оно 
што јеси јер живот је 
кратак да би био неко 
други.Знај да нам срећа 
затвори једна врата, али 
често нам отвори нека 
друга.Зато, храбро поку-
цај на њих јер оно што је 
те чека, вредно је борбе и 
упорности!

Не можемо утецати на 
смер ветра, али можемо 
подесити једра!

Можда ће и бити и ле-
пших времена, али ово је 
наше!

 Није важно стићи први. 
Важно је стићи пре другог.Какве су ти мисли, та-

кав ти је живот!

Другарство је крхко као 
латица руже, за ослонац 
у животу пријатељи слу-
же, зато храбро и одлуч-
но кроз живот гази!

Лепо је рат ратовати са 
лепим девојкама!

VIII-4

НЕ БОЈТЕ СЕ да 
БУДЕТЕ то што 
јесте, да МИ-
СЛИТЕ својом 
главом, да КА-
ЖЕТЕ то што 
мислите, да ЖИ-
ВИТЕ исправно...
ДА БУДЕТЕ ЉУ-
ДИ!

Дубравка 
Ковачевић
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Можда у животу кре-
нем другим путем, 
можда тамо нађем бољи 
живот,љубав,срећу, али 
знам да тамо таквих 
пријатеља имати нећу!

Ово је последњи пут да 
смо сви ту, загрљени, по-
следњи пут да се заједно 
радујемо, а у ствари ту-
гујемо, јер се растајемо, 
последњи пут смо сви 
заједно. Дошао је крај 
заједничких, школских 
дана ове генерације!

Ал′ никад другове своје!

Ништа тако моћно и 
тако снажно, не открива 
човекову нарав као смех!

Ако икада доживиш по-
раз, не дозволи да ти у 
очима заблистају сузе јер 
људи су зли и на твојим 
рушевинама саградиће се-
би спомен успеха…

Све што је лепо, кратко 
траје!

Памтимо, не заборави-
мо, јер све је било лепо...

Живот је кратак, поједи 
батак!

Уопште није важно имаш 
ли неуредне џепове, фри-
зуру или домаће задатке.
Највећа несрећа на свету 
имати неуредан ум.

Пријатељ је особа која 
зна све о вама, а ипак вас 
воли.

Воли своје, поштуј туђе!

VIII-4

Виолина је инструмент 
којим се свира, прија-
тељство је жица која се 
не дира...

Најдражи моји осмаци, драго ми је што 
сам била део вашег живота, а срећна сам 
што сте ви били део мог!

Живите живот пуним плућима, кроз 
живот идите поштено и кад паднете 
УСТАНИТЕ. Људе хвалите по величини 
њихове душе и по њеној спремности да 
добротом свима узврати.

Будите такви у животу-ВЕЛИКИ 
ЉУДИ.

Желим вам сву срећу овог света, љуби вас 
и воли ваша учитељица!

Душанка Каран
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Пријатеља срећа ствара 
а невоља проверава.Можда корачамо споро, 

али сигурно.

Једини начин да имаш 
пријатеља је да будеш 
пријатељ.

Измишљали су хиљаду на-
чина да време прође, а ни 
један једини да се зауста-
ви...Што се мене тиче, ви-
ше и не морају да раде на 
томе. Ово баш и нису нека 
времена за заустављање.

Морамо уносити сопстве-
но светло у мрак, нико то 
неће учинити уместо нас.

Не учимо за школу, него за 
живот. Највећи ризик је 
избегавање ризика.

Умри за нешто или живи 
ни за шта!

На крају нећемо памти-
ти речи наших неприја-
теља, већ тишину наших 
пријатеља.

Носиоци  градског  духа.

И најслабији  човек може 
памећу победити јакога. 
Није довољно само знати, 
знање треба и примени-
ти, није довољно хтети,  
треба и учинити.

Дуго је трајало, а брзо је 
прошло.

Ових осам година нису 
крај, онe се настављају...
Биће темељ на коме  
ћемо градити остатак 
живота.

VIII-5
Драги моји ученици - матуран-

ти, водили смо безбројне разговоре; 
дискусије, критике, самокритике и 
увек се трудили да из њих научимо 
нешто ваљано. Не бојте се живо-
та. Имате велике шансе да поста-
нете вредни, честити, образовани 
људи који имају потребу за добрим 
и хуманим делима. Истрајте у то-
ме... Не уклапајте се у наметнуте, 
поремећене моралне вредности да-
нашњице, тако ћете бити здрави и 
дуговечни.

С љубављу ваша разредна
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Пријатељ је најлепша но-
та у песми живота. Да ли живиш или само 

дишеш?

Човеку треба 2 године да 
научи да говори, а 20 да 
ућути.

Све бледи, нестаје, али 
успомена на мој разред 
остаје.

Судбина нас може нате-
рати да се раздвојимо, 
али никад и да се забора-
вимо.

Пре него што кренете да 
тражите срећу, провери-
те- можда сте већ срећ-
ни. Срећа је мала, обична 
и неупадљива и многи не 
умеју да је виде.

VIII-5
Тешко је то неговорење 
истине. Истина чека, 
стрпљива је и једном мо-
ра, било кад да избије.

Драги моји матуранти, признајем да ми 
није било лако са вама на самом почетку. 
Постојала је жал за претходном генерацијом 
која је била посебна. Ви као да сте то знали. 
Били сте стрпљиви, ненаметљиви. И... десило 
се! Почевши од Мирковића и његовог оштрог 
ока: „Људи, да вам кажем, оно је био прави 
Деда Мраз, није Ђоле Станојевић! Проверио 
сам, он нема такве патике!” Шипкине 
опаске на клизању: „Шта је, Јелићу, није ти 
ово математика!” Вукајлове новооткривене 
реке Туце, до „Потраге за бисером” када сте 
се показали колико можете. А сада... још једна 
посебна генерација одлази из школе. Кажу да 
ђаци имају печате своје учитељице. Носите 
тај печат и будите добри људи. 

Ваша учитељица Биљана

Почиње првим 
словом написаним 
у школској свесци. 
Наставља се трудом, 
истрајношћу и 
завршава успехом. 

То је једини пут 
којим иде сваки ђак. 
Срећно у даљем 
школовању. 

Ваша учитељица 
Љиљана Миклушев

Будућност је лепа тајна, 
садашњост се брзо мења 
а прошлост је дирљива 
јер је пуна успомена.

Чудно је како увек чекам 
да дође неко боље време, 
а увек ми стара времена 
фале.

Светла будућност била је 
преда мном, али онда сам 
добио МОДЕМ

Кад се једна врата затво-
ре, друга се отворе. И то 
је уистину тако, стога 
немој буљити у затворе-
на врата, већ крени кроз 
она која су се отворила. 
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