
Моја школа 

Ја сам ђак првак Основне школе ''Иван Горан Ковачић''. Имам дивну учитељицу и 

дивне другаре у разреду. Осећам се прелепо у својој школи, као да сам у играоници. 

Научила сам много тога новог и интересантног. Зато је моја школа најбоља на целом 

свету. 

Јана Станић I/4 

 

Моја школа 

Моја школа је добила име по песнику Ивану Горану Ковачићу. Моја учитељица се 

зове Драгана Аничић и сви ђаци је много воле. Поред учитељице, часове нам држе учитељ 

веронауке Зоран и наставница енглеског Даница. Сви часови су занимљиви. Много волим 

да идем у школу и да стичем нова знања. У школи имамо библиотеку и пространо 

двориште. У школи сам упознала занимљиве и паметне другаре. Због коронавируса у 

школу идемо са маском и у клупи седи само један ученик. Било би лепо да се више 

дружимо и да упознамо другаре из Б групе. 

 

Нева Дилигенски I/4 

 

Ово је моја школа 

 

У школу  треба ићи, 

устати рано и на време стићи. 

Тамо ме чека учитељица моја, 

и учионица са пуно лепих боја. 

 

Ова школа је најбоља, 

и ја учим нова слова. 

Да имам знање велика је воља, 

хвала школи зато што је моја. 

 

Лазар Митровић I/4 

 

 

 

 



 

Волим школу 

 

Школица је моја лака, 

она учи сваког ђака. 

Торбе су нам мало тешке, 

али у школу не идем пешке. 

 

Учитељица нас лепо учи, 

и даје нам домаћи за кући. 

Не тражимо ништа мање, 

јер нам тако расте знање. 

 

Никола Митровић I/4 

 

 

 

Моја школа 

 

Зграда моје школе је жуте боје, 

Да се деца у њој 

Радују и воле. 

 

Школа је пуна радосне деце, 

Ту сваког понедељка 

Делимо переце. 

 

Научила сам да читам и пишем, 

А са другарима да цртам и бришем, 

И под маскама да дишем. 

 

Учитељица је лепа и млада 

Тако да јој не треба помада. 

 

У школу волим да идем 

Тамо ми је лепо, 

Петице да нижем 

Ја све то стижем. 

 

Сваки дан радимо нешто ново, 

Баш је лепо ово. 

 

Дора Парезановић I/4 



Дан школе 

 

Уз брдо се пењем често, 

ту ми стоји драго место; 

ту где идем сваког дана 

налази се школа славна. 

 

Ја у школу радо идем, 

и тамо се увек жури; 

јер у марту Сунце греје, 

пролеће се рано буди. 

 

Има тада важних дана; 

пуно дечјих рођендана 

празник мајки, бака, тетки 

и прослава школског дана. 

 

Тада нам је рођен Иван 

по ком школа носи име 

био је то славан песник 

сви се поносимо тиме! 

 

Петар Којић I/4 

 

 

 

 

Пролеће 

 

После дуге и хладне зиме долази нам пролеће. Јако сам срећна зато што ми је пролеће 

друго омиљено годишње доба. Волим пролеће зато што сваки дан лептирићи лете око  

мене и птичице цвркућу изнад мене. Волим пролеће и зато што ми је тада рођендан. У 

пролеће расту предивни, миришљави цветићи. 

 

Искра Коларић I/4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа у пролеће 

 

Цвеће цвета а дрвеће листа, 

школе се отварају да ученици уче 

и све блиста. 

 

Ђаци су вредни и раде своје домаће, 

цвеће цвета одмах поред школе. 

 

Птичице цвркућу весело на грани, 

а нама лепо пролазе 

сви школски дани. 

 

Симона Делић I/4 

 

 

 

 

Моја школа 

 

Кад сване нови дан, 

погледам кроз стан, 

радујем се школи, 

јер је моје срце воли. 

 

У дворишту школе 

другари се друже, 

жао ми је само, 

што не траје дуже. 

 

Када се заврши школски дан, 

ја се вратим у стан, 

а када падне мрак, 

пожелим да будем најбољи ђак. 

 

Анђела Цветковски I/4 

 

 

 

 

 

 

 



Ђачки снови 

 

Наша је школа жута 

Никад није љута 

У њој смо вредни сви 

Радимо као мрави. 

 

Упознали смо другаре нове 

Да испунимо ђачке снове 

Научили смо бројеве и слова 

То је остварење ђачких снова. 

 

Учитељицу нашу волимо сви 

Научила нас да бројимо један, два, три 

И слова А, Б, В, Г, Д... 

Па све до Ч, Џ, Ш. 

 

Урош Новаковић I/4 

 

 

 

 

Песма о пролећу 

 

И ако је крај зиме 

Весници пролећа се појављују 

А дрво листа 

Новим лишћем. 

 

Група првака напољу се игра и 

О школи прича. 

Радују се звону и забави, 

Ауу што је школа згодна 

Неко нам је рекао, 

К'о да нам је кућа родна. 

Ове мере нам не пријају, 

Вирус као паравирус 

А невидљив је и мали гад 

Чекај само, стаћемо ти на крај кад-тад. 

И епидемија ће проћи. 

Ћао вирусе, ћао, ћао. 

 

Уна Јелић I/4 



Пролеће у мојој школи 

 

Кад пролеће стиже, 

природа се буди. 

Гране озелене, 

ведрији су људи. 

 

Хладно време пролази, 

свуда цвета цвеће. 

Лепо време долази, 

пролеће нам слеће. 

 

И деца у школу 

радосније крећу. 

Насмејаних лица 

у сусрет пролећу. 

 

Владимир Марјановић I/4 

 

 

 

 

Моја школа 

 

Моја школа лепа, 

пуна је ђака, 

осмака, петака, трећака.... 

а највише првака. 

 

Они уче слова, 

да пишу и читају, 

раде математику, 

на одмору се играју. 

 

Волим своју школу, 

некад није лака 

ал' је зато радост 

нас ђака првака. 

 

Тамара Ненадић I/4 

 

 

 



Моја школа 

 

 

ИГК  је моја школа 

Тамо сам већ године пола 

Учитељица Драгана нас свему учи 

А домаћи носимо кући. 

 

Кад не би короне било 

Све би било дивно 

Сви другари би се знали 

И постали пријатељи прави. 

 

Зато када лето дође 

И корона заувек прође 

У септембру ћемо се срести 

И у своје клупе поново сести. 

 

Ариа Шуваков I/4 

 

 

 

 

Моја школа 

 

Школа је лепа 

и пуна је ђака, 

а највише нас 

малених првака. 

 

Свакога дана 

пишемо и бројимо, 

и пред нашом учитељицом 

поносно стојимо. 

 

Иван Горан Ковачић 

је име моје школе, 

и сви њени малишани 

носе је у срцу и много је воле. 

 

Марко Трмчић I/4 

 

 



 

 

Пролеће 

 

Пролеће је лепо 

жуто Сунце јако греје 

око мене све је 

зелено и цветно. 

 

Медведи се буде 

из свог зимског сна 

пчеле слећу са цвета на цвет. 

Да опраше сваки цвет 

потребан је дуг лет. 

 

Гусенице излазе из дрвећа 

лептири лете наоколо 

све ми то личи 

на једно весело коло. 

 

Никола Лазић I/4 

 

 

 

 

Моја школа 

 

Волим моју школу, 

Тамо су ми другари. 

Сви су тамо добри 

И пријатељи прави. 

И учитељицу Драгану волим 

Јер и она нас воли. 

Идем у школу 

И није ми тешко 

Јер сваког дана 

Научим нешто. 

Математику и ликовно 

Највише волим сад 

Пишем, цртам па бришем 

Научник или сликар ћу бити ја. 

 

Александра Павловић I/4 



 

 

Школа 

Школа је стварно супер.Имам супер учитељицу и учитељице из боравка су добре. 

Свиђа ми се то што ми учитељица даје довољно времена да завршим оно што ми зада. 

Свиђа ми се то што имам добре другаре попут Игњата, Вида и Димитрија, као и 

другарице Николину и Ивону.Недостајаће ми трчање са другарима и играње шуге као и 

играње у боравку кад сам ујутру од  11 са другарима.Због свега овога волим школу и 

стварно не желим да одем,али тако је нажалост због короне. 

Матија Агатоновић  1-1 

 

 

,,Моја школа ми је најбољи друг“ 

 

Моја школа је предивно место, 

њу посећујем често. 

Моја школа добра је, 

у њој увек добро расположење је. 

Моја школа ми је друг најбољи, 

друг најбољи, друг најбољи. 

 

Волим школу своју 

и познајем је као главу моју. 

Много волим да пишем 

и петице све нижем. 

Моја школа ми је друг најбољи, 

друг најбољи, друг најбољи. 



 

Један, два, три ,четири, пет 

то су школске оцене, цео њихов сет. 

Свака школа са радом почиње септембра првог 

па и моја, где ђаци увек долазе пуног роја. 

Јер, моја школа ми је друг најбољи, 

друг најбољи, друг најбољи. 

Јана Миливојевић 2/5 

 

 

 

,,Школа“ 

 

Аој школо школице, 

моја друга мајчице. 

У школу ти долазим 

и радосна од куће сваки дан полазим. 

 

Када дођем у школицу 

тада видим своју најбољу другарицу. 

Онда седнемо у клупицу 

и развеземо причицу. 

 

Кад звоно се чује 

глас се умирује. 

Учитељица нам предаје 

и наше знање унапређује. 



 

Хвала ти школо 

Што нам знање дајеш, 

Што другарство рађаш 

и симпатије прве! 

 

- Софија Ћеримовић 2/5 

 

 

 

Школа 

Школа је срећа,школа је сан, 

кад у њу идем сваки дан. 

 

Школа је једна велика бајка, 

пуна књига ,свезака и ђака. 

 

Учитељица и другари су сјајни, 

са њима су ми дани заиста бајни. 

 

Ања Николић 1-1 

 

 

 

 

 

 



Пролеће 

Пролеће је моје омиљено годишње доба. 

Тада све почиње да цвета и паркови добијају зелени покривач. Цветају и миришу 

висибабе, љубичице и зумбули. Све је шарено и сунце јаче сија. Деца се играју по 

парковима насмејана и весела.Птице селице се враћају и праве своја гнезда. Лептири и 

пчеле слећу са цвета на цвет. 

Природа се пробудила из зимског сна и сви се радују пролећу. 

 

Лола Евтимов II₄ 

 

 

 

 

Пролеће 

 

Од свих годишњих доба највише волим пролеће, јер се тада природа буди и људи су 

весели и насмејани. 

Када дође пролеће природа се потпуно промени. Ливаде прекрије шарено цвеће, дрвеће 

озелени, а веселе животиње изађу из својих скровишта. Улице су пуне људи који шетају, а 

паркови су пуни радосне деце која весело трче и играју се. Све постаје шарено и обасјано 

сунцем. 

Мени је пролеће омиљено годишње доба, јер доста времена проводим у природи са  

својом породицом, а највише волим када идемо негде  у шуму да беремо плодове са 

дрвећа или у парк да возимо бицикл.Волим и дуге шетње  када једемо кокице или сладолд. 

Свако годишње доба је лепо, али за мене је пролеће чаробно и зато му се јако радујем. 

Тара Шкеро II₄ 

 

 

 

 



Moja школа 

Има једно место, где се деца друже, 

име јој је школа 

где учитељи знање пруже. 

 

Наставника пуно 

и радника има 

зато се моја школа 

поноси и њима. 

 

Сва су деца добра 

моја школа каже, 

када дете не слуша 

наставник ту помаже. 

 

Ученика има разних, 

моја школа велика 

све их она спрема 

да имају знање 

као од челика. 

 

Исидора Пешић II₄ 

 

 

 

 

 



Моја школа 

 

Моја школа пуна знања, пуна свега, 

Увек знам шта ме чека. 

Учитељица са осмехом благим 

Труди се да све добро урадим. 

Чекају ме сви другари да делимо књиге, 

Лутке и слаткише 

И шапућемо тајне тише. 

Теодора Бишевац II₄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


