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Посетили смо Културни центар „Вук Караџић“ 

    У школском дворишту изграђен је 
Образовни културни центар „Вук 
Караџић“.Овај центар је основан са 
циљем да постане научно истражи- 
вачка станица пре свега за српски је -
зик, али и за све друштвене и хумани 
стичке науке.  

   Центар је место окупљања гимназија 
лаца, средњошколаца, студената и 
слависта из целог света.“Нешто што 
обједињује српски народ је српска 
култура,српски језик, књижевност и 
писмо, и природно је да то буде клица 
за све будуће нараштаје која креће из 
Тршића“.Ово место је чувар 
националне културе и идентитета.  

ОШ „Вукова спомен школа“ 
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   Ученици четвртог разреда су посетили 
Образовни културни центар „Вук 
Караџић“,љубазни домаћини су нас 
упознали са активностима центра и 
простором којим располажу.Објекат 
поседује две конференцијске сале и 
интернет салу,као и собе за преноћиште. 

   После разгледањем центра на тераси 
сале смо размењивали утиске.Деца су се 
љубазно захвалила нашим домаћинима 
који су нам улепшали време проведено у 
центру.Обећали су да ће их поново 
посетити и учествовати у неким 
активностима које су примерене њиховом 
узрасту. 
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Моја школа 

     Тршић место где се говори чистим народним језиком.Ту је Вук,завршио своје стварне 

„Универзитете“.Зато Вук и рече „Ја сам се у Србији родио и израстао, и зато ми се чини да на 

свијету нема љепше земље од Србије ни љепшега мјеста од Тршића“.Баш ту, одакле је понео 

огромно знање народне усмене културе, налази се моја школа „ Вукова спомен школа“ и кренуо до 

победе српске културне револуције. 

Специфичност школе 

Одређивању места и постављању камена темељца ( старој школи ), присуствовао је и Петар I 

Карађорђевић 1906. године.За јубилеј – Два века Вука школа на новој локацији је надограђена и 

обогаћена просторима у коме се нашла галерија, фискултурна сала и библиотека. Спомен 

библиотека која сада има преко 18 000 књига и у којој посебну драгоценост представљају књиге 

које су приликом посете нашој школи поклонили са посветом Иво Андрић, Добрица Ћосић, 

Стеван Раичковић и многи други. Једна је од најбољих у Србији и непроцењиве вредности 

културно историске баштине. Посете су свакодневне, разноврсног узраста од најмлађих до 

најстаријих и извор литературе и сазнања многим младим људима који у њој траже материјал за 

своје семинарске и дипломске радове. 

Активности школе 

  Поред обележавања активности везаних за свакодневни живот и рад у школи, реализујемо и 

активности ток Вуковог сабора и Ђачког Вуковог сабора ( Отварање Републичког такмичења, 

припрема програма поводом истог, организовање различитих ликовних и литерарних радова током 

сабора. Наши ученици су учесници многих радионица и активности које прате обележавање 

сабора. Наша школа је мала, са по једним одељењем али врло активна и креативна током целе 

године. Организујемо у школи пет програма за родитеље који су изузетно посећени. Изложбе 

радова током целе године а најомиљенија је „Васкршња корпа“. 

 „Најлепши споменик који му можемо подићи, то су љубав и интересовање које ћемо посветити 

језику.Јер језик је, то сви знамо, жива снага са којом је везана не само култура него и само 

постојање једног народа“, рекао је Иво Андрић. 

  Наша школа је најлепши „Живи споменик“ уваженом великану Вуку С Караџићу и његовом делу. 
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Божић 

  Ја сам у души, једно 
велико дете, које се 
радује Новој години и 
Божићу. То су за 
мене дивни дани, 
пуни боја, мириса, 
среће и магије. 
Божић, мир у души и 
радост даривања су 
највећи благослов. 
Драга, децо, никада 
немојте дозволити да 
Вас напусти Божићни 

дух. Допустите да се 
љубав роди сваки дан 
изнова, јер Божић 
постаје видљив у 
свакој љубави међу 
људима. Радујте се 
сваком дану  као да 
је Божић, запамтите, 
дајте пољубац 
ближњима, помозите 
тужнима и онима који 
немају.Останите у 
души увек дете. Мир 
Божји Христос се 
роди! 

Успомене 
Од детињства сам желела да постанем учитељица. Моја жеља се испунила 
и ево 32 године радим посао који волим. Леп је то посао али сваке четврте 
гонине буде пуно суза због растанка са мојим ђацима. Ове године 
опростићу се од 4. и 8. разреда.  
Сећам се као јуче да је било када су моји осмаци кренули у први разред.Ту 
су биле три принцезе и седам храбрих витезова.Моји НЕМИРЦИ са искреним 
осмехом и добрим срцем. Ташо, Мајо, Тамарице, Лаки, Матија, 
Мики,Дачо,Алекса Р, Ацо, Алекса Л и ваши другари Исидора, Уроше, Ивана 
и Машо раширите своја крила и полетите у ново,дајте све од себе и никада 
не одустајте.  
Ја верујем у вас! Срећно! 

Новогодишња чаролија 

 

 


