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         В У К О В Ц И    Н А Ш Е              Ш К О Л Е
Абаџић Јована: 

,,Веруј 
у себе и 
буди оно 
што јеси, 
јер живот 
је кратак 
да би га 
потрошио 
као неко 

други. Знај да нам срећа 
затвори једна врата, али 
нам често отвори и нека 
друга. Зато, храбро покуцај 
на њих, јер оно што те 
чека, вредније је од борбе и 
упорности.“

Ајдер Момчило: 
,,Ми се не 
сећамо 
дана, ми 
се сећамо 
момена-
та.“

Илић Јована: 
,,Живот 
је лепота, 
диви се. 
Живот је 
блажен-
ство, оку-
си га. Жи-
вот је сан, 
оствари 
га. Живот 

је изазов, прихвати га. Жи-
вот је игра, играј је...“

Малић Марија: 
,,Сувише 
различи-
ти да би 
се волели. 
Сувише 
слични 
да би се 
мрзели. 
Сувише 
навикли 
једни на друге да би се 

растали, а 
сувише јед-
ни другима 
важни да би 
непријатељи 
остали.“

Младежић Исидора: 
,,Тужно је заборавити 
пријатеља. Нису сви људи 

имали 
прија-
теље.
Баш као 
и прија-
тељство, 
све у жи-
воту се 
негује љу-
бав, раз-

ум, свест, мудрост. Лако је 
скренути са тог пута и бити 
привучен обећавајућом ви-
зијом одраслих људи. Само 
искрена и предана потрага 
за ,,бунаром“, довешће нас 
до циља, до бистре и питке 
воде драгоценог.“

Петровић Маја: 
,,Време је 
да и ми 
одемо. 
Ово је 
прошло. 
Најбоље 
тек дола-
зи. Поже-
лите нам 
срећу, јер 
ће нам требати.“

Шокчић Јелена: 
,,Ах, да, да. 
И ми смо 
осми раз-
ред, као 
да сам јуче 
била на 
пријему 
ђака пр-
вака. Сви 
смо били 

мали, уплашени и пуни 
стрпљења. Корак по корак, 
пети разред. Растајемо се 
од учитељице и добијамо 
наставнике. Из године у го-
дину све се више навикава-
мо на њих. Ето сада и осми 
разред лети и лети, а нама 
није драго, јер је још мало 
остало до нашег растанка, 
и сви знамо да свако својим 
путем мора отићи, а нама 
очи пуне суза, јер смо осам 
година ишли заједно...“

Ивана Иванчић
У потпу-
ном мра-
ку смо сви 
исти,само 
нас наше 
знање и 
мудрост 
разликују.
Зато, не 
допустите да вас очи пре-
варе.

Настасија Маливук
,,Ко не 
зна, а не 
зна да не 
зна, опа-
сан је-из-
бегавајте 
га!
Ко не зна, 
а зна да не 
зна, дете 

је-научите га!
Ко зна, а не зна да зна, спа-
ва-пробудите га!
Ко зна и зна да зна, мудар 
је-следите га!”

Недељко Стојановић
„Пази на 
своје ми-
сли, оне 
постају 
речи.
Пази на 
своје ре-
чи, оне 
постају 
дела.
Пази на своја дела, она 
постају навике.
Пази на своје навике, оне 
постају карактер.
Пази на свој карактер, он 
постаје твоја судбина”.
Петрић Богдан

Ових осам 
година је 
прошло 
као трен. 
Завршен 
је један 
период  
мог срећ-
ног одрас-
тања, саз-

ревања и дружења. 
Стекао сам животна иску-
ства, много пријатеља и 

сада ми је помало жао што 
је томе до-
шао крај. 
Валерија 
Андрејев
Сматрај 
сваки дан 
као један 
цео, от-
почет и 

завршен живот. Одживи га 
као целину, а не као део.

Александар Цинкоцки
Књига jе 
у целости 
пут од 
зла ка до-
броме, од 
кривице 
ка правди, 
од пог-
решног ка 
истини-
том, од ноћи ка дану.

Филип Козић
Период 
одрастања 
праћен 
свим 
дечјим 
несташ-
луцима, 
смехом и 
сузама то-
ком ових 

осам година не може се 
лако заборавити. Сва лепа 
и она мање лепа искуства 
формирају наше карактере 
и животне ставове. Помажу 
нам наћи знаке поред пута 
на овој првој прекретници 
живота.
Волео бих да сачувамо у се-
би дечју искреност и радо-
зналост, да увек личимо на 
себе, а не да играмо улоге 
на позорници која се зове 
„живот“. 

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

Теодора Јовић
Живот 
не тражи 
од нас да 
будемо 
савршени, 
већ да да-
мо све од 
себе.

Исидора Тома
 Кроз осам 
година 
проведе-
них у шко-
ли, не само 
да стекне-
мо приjа-
тељства 
коjа треба 
да траjу, већ научимо прави 
смисао тога. Стигли смо до 
краjа школовања, али не и 
краjа насшг дружења.

Јелена Галић
 Крај 
школске 
године 
је ту, а са 
њим и рас-
танак једне 
генерације. 
Са нос-
талгијом 
у срцу, 
чежњом у сећањима креће-
мо у неке нове, нама још 
непознате пределе. Једно је 
сигурно, време проведено 
заједно, заувек ћу памтити.

Тамара Ненадић
А када 
многе го-
дине мину, 
и нека дру-
га времена 
дођу, мож-
да ћемо се 
баш тада 
са сетом у 
души сећа-

ти тренутака ђачког живота 
и ране младости. 

Зато памтимо, немоjмо за-
боравити, jер било jе лепо 
док jе траjало.

Александар Пилиповић
Никад у 
животу 
немој 
престати 
да желиш 
и да се 
надаш, јер 
то ће бити 
знак да 
одустајеш 

од самог себе.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Вук Вујасиновић

Никада не бих ре-
као да сам у овој шко-
ли провео осам најле-
пших година живота. 
Све је прошло толико 
брзо. Кад сам био ђак-
првак, школа је за мене 
била само велика згра-
да, пуна тајанствених 
тунела. Сада је она за 
мене други дом у ком 

сам одрастао са својим другарима. Много то-
га сам научио у овој школи, провео дивне и 
незаборавне тренутке са другарима и научио 
шта значи бити део нечега. 

Драго ми је и поносан сам што сам био 
ученик ове школе и желим да се захвалим 
мојој учитељици, разредном, наставницима, 
као и свим запосленим у овој школи који су 
ми омогућили безбрижно и успешно шко-
ловање.

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

Драги матуранти,
У ових осам година заједно сте се игра-

ли, учили, такмичили и постали сложан 
колектив. Било је успона и падова, до-
брих и лоших оцена, смеха и суза, свађа и 
помирења,одличних резултата на такми-
чењима и бројних заједничких активности. 
Желим вам да што дуже задржите осећај 
дечје безбрижности и разиграности и да на 
свет увек гледате с великим оптимизмом 
као што сте то чинили до данас.

Завршава се једно раздобље у вашим жи-
вотима и уједно почиње ново. Крећете но-
вим, другачијим и донекле непознатим путе-

вима. 

На новим животним стазама, 
снове претварајте у стварност и 
нека ваши родитељи, учитељи 
и наставници и даље буду по-
носни на вас.

Живот тече, пливајте свако 
својим стилом, јер баш због тога 
што сте тако различити сте то-
лико јединствени.

Желим вам пуно успеха у 
даљем школовању и будућем 
животу.

Ваша директорица, Сања Ралић
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V
II

I-
1

Најбоље ствари су оне које 
не можеш да купиш. Тако 
је и са најбољим људима.

Живи брзо,умри млад.

,,Пријатељство се не би-
ра, оно бива ко зна због 
чега,као љубав.‘‘

И растанак је део љуба-
ви, јер растају се вољени.

Ја одо,а ви се мучите.

Од колевке па до гроба, 
најлепше је ђачко доба.

Јединствени усправни по-
ложај човека је и најнес-
табилнији у универзуму. 
То је знак да биће човека 
игра на све или ништа.

Није најгоре што све про-
лази, него што ми не мо-
жемо да се помиримо са 
том неизбежном чиње-
ницом.

Схваташ да живот прола-
зи и све пролази као воз на 
станици,а ми смо пут-
ници који излазе на ста-
ницама својих жеља.

Са циљем пред очима и 
они најспорији напредују 
брже него они најбржи без 
циља.

Нисам навикао да побе-
ђујем, него сам навилао да 
дајем све од себе. Ја то не 
причам, ја то радим.

Кад све прође и схватиш 
шта је било, кад оде 
неколико година као да 
ти се учинило, знаћеш да 
је било толико лепо да не 
можеш ни снити да су то 
биле најлепше године које 
се никад неће вратити.

Знање је тек онда знање 
кад је стечено напором 
властите мисли,а не па-
мћењем.

Драга моја децо!
Заједно смо доживели много лепих 

тренутака. Четири године са вама су 
прошле као трен. Памтићу вас као 
посебну генерацију вредних учени-
ка, добрих 
другова и 
добре деце. 
Желим вам 
много успе-
ха и среће 
на живот-
ном путу. 
Заувек ћете 
ми остати 
у лепом 
сећању.

Било 
ми је задо-
вољство и 
част да бу-
дем ваша учитељица.

Ваша учитељица Гордана Басарић.

Трудићу се да успем у све-
му што пожелим.

Не заборавите дане кад 
смо били скупа. Е, то је 
било поред ђачких клупа!
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VIII-1

Школа дође и прође, а дру-
гови остају заувек.

Обриши сузе друже мој 
и још ово вече храбар бу-
ди, јер данас ћемо бити 
деца,а сутра ћемо бити 
људи.

И памет и срце на свом су 
месту, спремни смо ста-
ти на животну цесту.

,Пријатељи су анћели 
који нас придижу када 
наша крила више не могу 
да се сете како се лети.»

Било је то једном, давно, у 
животу још лепом. Можда 
ми се чинио тежак тада, 
али кад мислим о њему са 
овога места, желела бих да 
се врати.

,,Ако ти године одузму 
наду, ако ти људи љубав 
украду,ако ти једном ло-
ше крене,сети се да имаш 
мене.‘‘

Veni vidi vici, види, вичи.У мору времена и људи, 
најлепше је време проведе-
но у школи са истим тим 
људима.

,,У здравом телу, здрав 
дух.‘‘

Сврха живота је ужи-
вање у сваком његовом 
тренутку.

Мој инат,моја тврдогла-
вост и велики број мојих 
глупости.

Било је лепо дружити се 
са вама!

Већ је готово? Шта је сле-
деће?

Сви смо били добри,али 
смо се продали за килограм 
брашна.

Мили моји,
Увек сте знали да будете посебни 

и јединствени. Памтићу вас пре свега 
као упорну,вредну,радну и дивну де-
цу. Сећајте се само лепих тренутака 
проведених у овој школи,а било их је 
много. Ви 
сте генера-
ција која 
се памти 
и остаје 
у лепом 
сећању.

Од срца 
вам же-
лим да вас 
кроз жи-
вот прати 
срећа, 
љубав, 
успех и 
пријатељство!
Бескрајно сам поносна и срећна што 
сам била ваша разредна.

Воли вас и љуби ваша разредна 
Верица Петровић.
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Осам година није мало,али се 
ипак брзо завршило.

Пријатељ је неко ко ти 
даје потпуну слободу да 
будеш оно што јеси.

Живот је превише кратак 
да бисмо чекали небитне 
људе.Младост нема века,младост 

нема лека,младост траје 
кратко,зато живи слатко.

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.

Искреност је постала екс-
тремни спорт, за који се само 
храбри одлучују!

Стварност је као одећа.Није 
важно шта носиш,него како 
ти стоји.

Било је лепо док је трајало.

Толико је у животу било 
ствари којих смо се бојали, 
a није требало. Требало је 
живети.

Шта је било,било је, а шта 
буде, биће.

Шта је било, боље да није 
било!

V
II

I-
2

Спорт, здравље, православље!

Највећи човек увек остаје де-
те.

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 
Заједно стављамо тачку на оно што се у тео-
рији књижевности зове увод у књижевно дело, 
а у животу увод у појединачне људске судби-
не. Сад креће заплет... Настају нове приче, 
рађају се нови дани, чекају вас неки нови љу-
ди... Радња тече ка својој кулминацији. Не за-
боравите да сте главни јунак у својој животној 
причи, а епизодни ликови превасходно по-
мажу да развијете све своје лепе и племените 
особине. Водите рачуна о дијалогу као битној 
форми приповедања јер речи су, свакако, нај-
моћније човеково оруђе и оружје. Немојте да 
будете неспремни на неочекиване обрте.Кад 
дођете до расплета,надам се да ћете бити за-
довољни својим животним,професионалним 
и људским успесима. 
Воли вас вашa разредна Љиљана Милошев
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Једини начин да стекнеш 
пријатеља је да будеш прија-
тељ.

Дошло је време да једни дру-
гима кажемо здраво!

Живот је прочитан роман, 
само што се у роману увек 
можете вратити на прет-
ходне странице,а у животу 
никад на прошле дане.

Пријатељи су они који нам 
прилазе онда када други од-
лазе.

Живот пролази, све се мења, 
али љубав, пријатељство и 
сећања остају.

Веровао сам на почетку и 
уверио се на крају, биће од нас 
добри људи.

Другарство је незаборавна 
прича која вечно траје.

Једино ћеш успети ако то 
стварно желиш.

Поражен је само онај који 
одустане.

И у рату и без рата гинуо би 
брат за брата.

Ниједно пријатељство није 
случајно.

Србија је вечна док су јој деца 
верна.

Чекао сам осам година да 
одем, а сад бих чекао још то-
лико.

V
II

I-
2

Памет нас је јурила, ал‘ ми 
смо били бржи.

VIII-2,тако различити и 
тако исти...

Тако непослушни и тако 
бистри...

Често један против свих,а 
кад треба један за све!

Драги моји, уздигнуте 
главе напред куда сте нау-
мили!

Ваша учитељица, Драгана 
Милановић



VIII-2

VIII-3

VIII-1

МАТУРАНТИ



VIII-5
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Ако не можеш да нађеш 
прави пут, направи га 
сам.

Ја се нисам мучила, јер 
нисам ни учила.

Послушам свакога и ура-
дим по свом.

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

Не можеш живети срећан 
и позитиван живот са не-
гативним мислима. 

Чудно је, како је мало по-
требно да будемо срећни 
и још чудније, како нам 
често баш то мало недос-
таје.

Од колевке па до гроба, 
најлепше је ђачко доба.

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

Све што је лепо кратко 
траје. 

Све што можеш да зами-
слиш можеш и да оства-
риш.

Језик посече јаче него мач.

Сунцокрет је маслачак 
који је успео.

Живот је кратак, брзо 
се живи, ми никада више 
нећемо бити оно што 
смо били.

VIII-3 ,,Добро долази онима који верују, 
још боље долази онима који су стр-
пљиви, а нај-
боље долази 
онима који не 
одустају. « 

Живите 
своје снове, 
уживајте у жи-
воту и нека вас 
Бог чува. 

Ваш одељењски 
старешина 

Владан Којић
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,,Што више љубимо и дарујемо се, 
то више наш живот добија смисао и 
вредност. И упркос патњи, прихвати-

ти зрак сунца 
и ни у боли 
заборавити 
на осмех - тај 
наук сваке 
поезије ника-
да неће заста-
рети и данас 
је, више него 
икада, потре-
бан и добро-
дошао.“ 

Милица 
Петрић, 

Учитељица
Никада не одустај од 
својих снова.

Дај сваком дану шансу да 
буде најлепши у твом жи-
воту.

Што не боли - није жи-
вот, што не пролази - то 
није срећа.

Што судбина буде донела, 
мирно ћемо поднети.

Мало искрености је oпас-
на ствар, а много је сас-
вим кобно. Пријатељство су звезде 

које живот красе... зато 
их треба чувати да се ни-
кад не угасе. 

Срећа је као сунце. Када је 
најлепше, зађе.

Сваки почетак је крај, а 
сваки крај почетак.

Ништа нисам знао, па се 
нисам ни секирао. 

Ја се нисам мучила, јер 
нисам ни учила.

Док се научи живети, већ 
је постало касно.

Срећно!

Учење је као веслање уз-
водно, чим се престане, 
одмах се креће уназад. 

V
II

I-
3
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Драги мои 
ученици,
стигли смо до 
краја нашег 
дружења, же-
лим Вам да 
остварите своје 
снове и жеље и 
да кроз живот 
корачате ведри 
и насмејани. 
Срећно!

Ваш разредни 
Предраг 

Вакјагић

Оно што је лепо пам-
тићемо, а оно мање лепо 
заборавићемо.

Било је лепо док је трајало.

Путоваћу светом, тра-
жићу срећу, али свој раз-
ред заборавити нећу.

Један крај и један поче-
так.

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

Дошло је време да једни 
другима кажемо ,,збо-
гом‘‘ и кренемо одабра-
ним путем.

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

Од колевке па до гроба, 
најлепше је ђачко доба.

Чувајмо пријатељство, 
чак било оно и на даљину. 
Оно је обележило један 
део нашег живота за кога 
нас вежу многе успомене 
из осам година!

Прошлост нас је саста-
вила, садашњост рас-
тавила, а будућност? 
– Можда нас опет негде 
састави!

Било је лепо дружити се 
са вама и надам се да ће-
мо се срести опет у блис-
кој будућности, што не 
значи да ћемо још бити 
пријатељи!

No comment...

Најбоље године живота 
провео сам у најбољем 
разреду са најбољим дру-
говима. Хвала вам!

У животу је све пролазно 
и туга и срећа, али прави 
пријатељи су увек ту без 
обзира на све.

Од понедељка до петка, 
стигли смо до завршет-
ка, није нам било лако, 
све смо оправдали не пи-
тајте како, биће школа 
без проблема јер нас више 
нема.

Године теку ми идемо 
даље, али остаће нам 
успомене и слике које ће 
нам увек бити у срцима 
колико год  далеко били.

VIII-4
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Драги моји,
Ево вас на новом почетку вашег пута-
завршавате 
основну шко-
лу и улазите 
полако, у свет 
одраслих. На 
том путу вас 
чекају многа 
изненађења, 
али сетите се: 
Ви можете 
све! Будите уп-
орни, истрај-
ни и не одус-
тајте, јер ви 
сте најбољи, 
најлепши и 
најпаметнији! 

Желим вам сву срећу, 
Ваша учитељица

Другарство се наставља 
и после школе.

Какве су ти мисли, та-
кав ти је живот.

Било је лепо док је траја-
ло.

Живот зна да буде Тита-
ник усамљеник, изгна-
ник, тад рађају се тита-
ни у невољи истрајни!

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

1.IX 2009 – 30.V 2017Збогом школо, нисам те 
ни вол‘о.

Ово су били 8 дивних го-
дина, лепих, узбудљивих... 
Растајемо се, што не зна-
чи да нећемо бити везани 
једне за друге.

Нека пријатељства ће 
се наставити,нека пре-
кинути. Неки од нас ће 
променити град, државу, 
ал једно нас веже, зајед-
ничке успомене из осам 
година.

Пријатељ ће можда 
отићи живети негде 
далеко, тако далеко да 
га можда више никада 
нећеш срести. Па ипак, 
он остаје део тебе заувек.

Када ти неко каже да је 
нешто немогуће, запам-
ти да су то његова огра-
ничења, а не твоја.

Запамтите, не можете 
да загрлите сећања. Зато 
грлите оног кога волите 
још данас

VIII-4

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

Драги моји,
Ушли сте у 

мој живот тихо, 
баш као и у нашу 
учионицу оног 
првог школског 
дана.Били сте 
помало уплашени 
и пуни очекивања.
Убрзо након тога, 
почели смо да 
заједно слажемо , 
дан по дан четири 
године, слике 
знања, али и 

пријатељства.
Поносна сам на све вас јер сте прве 

животне степенице успешно савладали, 
храбро крените даље и дотакните звезде!

Посебно сам поносна, а знам да сте и 
ви, на нашег Вујасиновић Вука , његове 
бројне успехе и титулу Ђака генерације.

Дошло је време да закорачите даље 
– у свет одраслих.Уложите труд и вољу 
да развијете своје таленте и потенцијале 
и тако остварите своје снове!Али, увек 
нађите времена и да уживате у својој 
младости.

Верујте у себе јер је то већ пола успеха!
Желим вам сву срећу овог света!

С  љубављу
Ваша учитељица Радмила Јашић
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Лажу који кажу да шко-
лу не воле, најлепши је 
живот, живот испред 
школе.

Сви бећари детелину га-
зе, а ја фаца преко крас-
таваца!

Ако се у нама крије ге-
није... Е, добро се сакрио.

Све што је лепо кратко 
траје.

Били смо срећни, били 
смо скупа, е то је било по-
ред  ђачких клупа.

Човеков најјачи мишић је 
његово срце.

Радије бих ходала с прија-
тељем у мраку, него сама 
на светлу.

Верујеш ли да ћеш успе-
ти?

Лутаћу светом, тра-
жићу срећу, али свој ра-
уред заборавити нећу.

Време је да бирамо свој 
пут. Бирај паметно, па 
можда се сретнемо.

Памет нас је јурила, ал 
ми смо били бржи.

Дан прође, час никада.

Чини добро својим прија-
тељима да их задржиш, 
а непријатељима да их 
победиш.

V
II

I-
5

Драги клинци и 
клинцезе,
Будите доследни, 
истрајни, 
самоуверени, 
вредни и упорни. 
То је пут ка 
успеху, то јепут ка 
срећи.

Воли вас ваша 
учитељица

Тања 
Маринковић

Ако верујеш у себе, можеш 
постићи све.
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Куда год идеш иди свим 
својим срцем.

Нађи времена за прија-
тељство, то је пут до 
среће.

Ама, мисли добро, па ће 
добро и бити!

Од колевке па до гроба, 
најлепше је ђачко доба.

Чудно је како је мало по-
требно да будемо срећни, 
а још чудније како нам 
често баш то мало недос-
таје.

И на крају схватимо ко-
лико су нам драги они 
који одлазе.

Књига је за мене све-
тиња, зато је нисам ди-
рао целе године.

„Немогуће“ је реч која се 
може наћи само у речни-
ку губитника.

VIII-5

Да бисте пронашли себе, 
слушајте шта вам љубав 
говори.

Драги моји ђаци, завршио 
се један део вашег живота. 
Ушли сте у ову школу као 
седмогодишњаци, мали, 
радознали и храбри. Стицали 
сте нова знања и искуства. Сада 
одлазите као одрасли и градите 
своју будућност.

Сигурна сам да ћете успети 
да остварите своје снове. Да ћете 
вредно учити и радити и бити 
упорни.

На том путу ка будућности ја 
вам желим пуно успеха.

Воли вас ваша учитељица 
Светлана Стојић

Драги моји, 
желим вам 

много успеха и 
среће у наставку 
школовања и у 
даљем животу. 
Будите вредни,  
поштени и 
постаните добри 
људи.

Одељенски 
старешина 

Сека 
Вујасиновић:

„Немој бити тужан 
што се завршило, буди 
срећан што се десило.“

Зрнца  песка чине плани-
не, тренуци чине године, 
а ситнице цео живот...

Знање је оружје чији 
ефекат зависи од онога ко 
га носи и од онога коме је 
намењено.

Радуј се малим стварима 
у животу, јер то могу са-
мо велики људи.

Следи своје жеље и наде, 
без обзира на то колико 
су тешке и колико се раз-
ликују од других.
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