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Ono je doba godine kada se svaki učenik predano stapa sa školskom knjigom i pokorava školskim 

obvezama. S ispitima i odgovaranjima na svakom praznom mjestu u ispitnom vremeniku, učenici se često 

pate s pojmom vremena. Pate se s pojmom organiziranosti i poimanjem rasporeda. Ono je vrijeme godine 

kada učenik ne zna gdje će, kako će i zašto uopće nastaviti truditi se? Sve nas, s vremena na vrijeme, 

obuzimaju takvi osjećaji. Jedino što želimo je barem tjedan dana odmora.  

Na našu sreću, svake se godine početkom 10. mjeseca obilježavaju Dani kruha.  

Dani zahvale za plodove koje nam je priroda dala i nepropustiva prilika za osvojiti tih nedostižnih 

tjedan dana željenog odmora. Naime, u našoj se školi tradicionalno već godinama organizira prijateljski-

nastrojeno natjecanje na same Dane kruha.  

Svaki razredni odjel, dužan je prirediti najveći spektakl ili minijaturnu priredbu te zabaviti i oduševiti 

birano povjeranstvo profesora koji im zauzvrat za zabavu poklanjaju ocjene, a samim ocjenama mogu biti 

nagrađeni oslobođenjem od usmenog odgovaranja čak tjedan dana. Razredima se ocjenjuju složnost, 

kreativnost, organiziranost i ostali elementi suradnje koji su ključni za pravilan rad jednog razrednog odjela. 

Upravo oni razredi koji su se najviše istaknuli svojom suradnjom bili su i najviše nagrađeni. 

Pobjednici ovogodišnjih Dana kruha su: 1. e razred

 
 

2. c razred i 2. e razred koji su bodovima izjednačeni jer su oba razreda unijela jednak  

 neusporediv trud i napor u svoje prezentacije, 

 
   

 

 

 

 



 3. e razred 

 4. c koji je ukrao svu pozornost blagdana sa svojom hvaljenom prezentacijom  

 ''Teorija Velikog Kruha'', te zaslužio maksimalan broj bodova. 

  

Iako je nagrada bila vrlo važno (ako ne i najvažnije), polazište svih razrednih odjela, ovo im je natjecanje 

donijelo i mnoge druge nagrade. Razredi su se povezali, učenici surađivali i (ne)svjesno uživali u onome čemu 

su Dani kruha prvotno i namijenjeni, zahvaljivanju prirodi i njezinim plodovima. Do idućih Dana kruha. 
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