
Посебно нам је задовољство истаћи да је за ученика генерације проглашена ученица 

Сњежана Кокеза из  91 одјељења, уједно и ученица која је добила Диплому „ Вук Караџић“. 

Сњежана Кокеза рођена 16. децембра 2004. године  у Бањалуци. 

Дјевојчица која се од првог разреда показала као изузетно вриједна, одговорна и креативна. 

Карактеристика њеног школовања је да је за свој труд, рад и залагање оцјењивана искључиво једном 

оцјеном, оцјеном одличан. Интелигентна и озбиљна, спретна и сусретљива, амбициозна и маштовита   

Сњежана је ученица са којом сваки наставник радо остварује сарадњу на високом нивоу. Представљала 

је школу на разним такмичењима и остварила запажене резултате на општинском нивоу из предмета 

математика, физика, српски језик и хемија. Учествовала у свим видовима наставних и вананставних 

активности, а истакла се и на бројним спортским такмичењима. Школске свечаности су биле још једна 

прилика да Сњежана покаже своје способности и таленте. Уписаће Гимназију, рачунарски смјер. О 

досадашњем школовању  Сњежана каже: “ Основну школу свако доживљава на неки свој начин. Некима 

се чинила као терет, док је некима  била период посебних радости, али мислим да је свима помогла да  

открију неки нови дио себе за који нису знали. Свако се борио са својим демонима-некима су донијели 

стварно добра пријатељства, некима можда и не, али смо сви нешто из њих, надам се, научили. Учити 

треба за себе, не за друге, уживати у дјетињству, стварати пријатељске везе и успомене ради себе јер ће 

нека од њих чак и да опстану, па шта знаш, можда постану и кључан дио твог живота!“  

 

 

 

 

 

 

 



Наставничко вијеће похваљује све одличне ученике примјерног владања, а посебно ученике: 

Сњежану Кокеза, Николину Маринковић и Василију Продановић из одјељења 91,  Наталију Кесић 

и Аљошу Савића из одјељења 93, Анђелу Тодић и Сару Црнић из одјељења 94  који су обиљежили 

ову генерацију и којима је додијељена ДИПЛОМА „ ВУК СТ. КАРАЏИЋ“ . 

 

Задовољство нам је што су ови ученици учили и радили у нашој школи. 

Сви који познају наведене младе људе, сложиће се  да  су у питању посебна бића, свако од њих другачији и само 

свој! Оно што им је заједничко јесте да су изузетно драги, топлог погледа и великог осмијеха. Увијек брижни, 

расположени за причу и дружење, отвореног срца и спремни да помогну свима. Сви они зраче неком посебном 

енергијом и својим ставовима и размишљањем понекад остављају без текста. 

Они су примјер како треба да изгледа ученик, носилац Вукове дипломе. 

 

Василија Продановић 91 

Ученица која је својим преданим радом и залагањем себе приказала у најбољем свјетлу. Ученица која 

размишља и има правилан став према свим проблемима и питањима која се пред њу поставе. Предметни 

наставници су ангажовали Василију за бројне наставне и ваннаставне активности чему се она радо 

одазивала. Осим тога Василија је редован ученик музичке школе и свира виолину.  Василија је 

умјетничка душа одјељења, тиха, ведра, увијек насмијана и позитивна, о себи и свом досадашњем 

школовању каже: „Рођена сам 28. јуна  2005. године  у Бањалуци. Завршила сам Основну музичку 

школу „Владо Милошевић“, инструментални смјер виолина. Виолина ми је од малих ногу била у срцу, 

па  сам чак једно вријеме мислила да ће она бити мој животни пут, но ипак неће. Заинтересовале су ме 

природне науке, те ми је због тога најдражи предмет  биологија.Основна школа ће ми остати у лијепом 

сјећању, како на наставнике, тако и на моје другаре. Слажем се са Радичевићем  и његовим стиховима 

„Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба“!  Посебно желим да се захвалим својим  наставницима  

и учитељима који су ме бодрили и водили ка овоме што сам до сада постигла, а постигла сам, уз њихову 

помоћ, много у ових својих 14  година.  Хвала вам! 

 
 



Николина Маринковић 91  

Весела и драга дјевојчица, која уз осмијех рјешава све своје обавезе. Благе нарави и прилично тиха, 

скоро да никада не иступа из групе као појединац, али је увијек спремна за рад  и никада није без ријечи 

на постављено питање. Рођена је 25. октобра 2004. године  у Новом Саду. На питање да ли је имала 

омиљени предмет и шта бира у будућности, одговорила је: 

„Од омиљених предмета издвајам математику која ме је одувијек  занимала, па сам одлучила да упишем 

Гимназију, математички смјер у Новом Саду. За мене је ово деветогодишње искуство представљало 

једно велико путовање гдје на посљедњој станици свако одлази својим путем. Млађим генерацијама  

поручујем да вриједно раде и уче, као и да максимално уживају  у сваком тренутку проведеном у 

основној школи.“ 

Наталија Кесић 93  

Прихваћена је и цијењена међу ученицима. Представљала је школу на школским и општинским 

такмичењима из српског језика, математике, њемачког језика, основа информатике, физике и 

православне вјеронауке. Истицала се и награђивана је на разним литерарним конкурсима, на 

такмичењима из области познавања Прве помоћи. Учествовала је на Фестивалу науке и на такмичењу у 

оквиру пројекта „Дабар информатичар“. Наталија је вриједна, озбиљна и свестрана дјевојчица од које се 

много очекује. 



 

Аљоша Савић 93 

Дјечак ведре нарави, добронамјеран, сусретљив, широких интересовања. Омиљен је међу вршњацима. 

Награђиван је  на  општинским такмичењима из хемије, као и у оквиру кошаркашке, литерарне, 

саобраћајне секције и из области познавања Прве помоћи. Активан у ваншколским активностима – 

међународни турнири у фудбалу и кошарци, а запажен му је успјех - освајање 4. мјеста на регионалном 

такмичењу из енглеског језика (курс – Оксфорд).   

 

Сара Црнић 94 

Рођена је 13.12.2004. године у Бањалуци. Сара је тиха, скромна дјевојчица која своју енергију и 

потенцијале, којима обилује, усмјерава ка изградњи себе као успјешне и одговорне особе. Врсна је 

спорташица, која се посебно истакла у ваншколским активностима на пољу каратеа гдје је, на 

такмичењима, освојила бројне медаље. Наставници је виде као изузетно доброг логичара, елоквентну 

дјевојчицу која има развијен осјећај одговорности и радне навике, а за вршњаке је насмијана, ведра , 

самоувјерена и понекад брбљива дјевојчица која је добра другарица, увијек спремна да помогне. Као 

омиљени предмет издваја енглески језик, и то је и разлог због којег планира да упише друштвено-

језички смјер у Гимназији у Бањалуци. Млађим  другарима поручује да је највећи успјех бити свој и оно 

што јеси у свијету који жели да од свих направи оно што нису. Наш свакодневни живот је наша школа, 

наш храм и наша вјера.   



 

Анђела Тодић 94 

За њу се може рећи да је срце одјељења, велики друг и дјевојчица које несебично помаже свима око 

себе. Вриједна и одговорна, а постављене задатке редовно и на вријеме обавља. Бистра, брзо усваја 

садржаје, мада је понекад мали "мангуп" јер не жели да одскаче од својих другара. Спортиста је и 

доказала се у различитим спортским дисциплинама, па јој је у складу с Правилником о врсти диплома у 

основној школи и начину и условима за њихово додјељивање уручена и Посебна диплома из физичког 

васпитања. Своје слободно вријеме "троши" на сопствено усавршавање путем курсева страних језика, 

играња у РK "Борац".  

 
Задовољство нам је што су ови ученици учили и одрастали у нашој школи. 

Сви који познају наведене младе људе, сложиће се  да  су у питању посебна бића, свако другачији 

и само свој! 

Оно што им је заједничко јесте да су изузетно драги, топлог погледа и великог осмијеха. Увијек 

брижни, расположени за причу и дружење, отвореног срца и спремни да помогну свима. Сви они 

зраче неком посебном енергијом и својим ставовима и размишљањем понекад остављају без 

текста. 

Они су примјер како треба да изгледа ученик, носилац Вукове дипломе. 

 

 

„Преко ноћи постаје славан само онај ко је данима неуморно  радио!“ 

 

Честитамо ученици генерације и свим „Вуковцима“ на изузетном залагању и раду и желимо да и у 

наставку свог школовања буду вриједни и одговорни, на понос себи , својим породицама и нама 

својим наставницима 

 


