
Говор директора школе 

за Дан школе 26.10.2020. године 

Драги ученици, уважени наставници и родитељи, радници и пријатељи школе, 

Срдачно вас поздрављам поводом школског празника, Дана школе. 

Ове године Дан школе обележавамо на неуобичајен начин, у посебним условима пандемије корона 

вируса COVID 19, који је захватио цео свет. Школску годину почели смо поштујући препоручене мере 

безбедности и надам се да ћемо је успешно завршити у складу са препорукама Републичког кризног 

штаба.  

Данас вам се обраћамо видео презентацијом, коју ћете моћи погледати на званичном сајту школе.  

Прилика је да кажем да први писани трагови о постојању Српског  Итебеја датирају из XIII века, од 

1221. године. Школа је уз цркву радила већ почетком XVIII века, да би 1770. године била изграђена 

прва школска зграда, која је освећена и тиме је званично школа постала државна и сматра се почетком 

институционалног образовања у Српском Итебеју.  

На основу ових података ове године, навршава се 250 година, постојања школства у Српском Итебеју, 

четрвртина једног миленијума. Не можемо ни замислити колико је ученика стицало знања у нашој 

школи и колико учитеља и наставника је уткало своја умења учећи те исте ђаке, колико је великих 

људи отишло у свет из ових наших клупа, а колико нас је остало да и даље негујемо и градимо школу 

за будућност, која је пред нама. Зато је наша  одговорност велика. Прошлост нам је племенита, а 

будућност од нас очекује много.  

Обавеза нам је да јубиларну прославу овако великог датума организујемо на достојанствен начин, када 

се за то стекну одговарајући безбедносни услови, када пандемија корона вируса прође. 

Дан школе прослављамо поводом рођења књижевника Милоша Црњанског, чије име с поносом носи 

наша школа од 1993. године, настала умрежавањем школа из Српског и Новог Итебеј, Међе и Хетина. 

Претходну школску годину завршили смо учећи на даљину, изводећи онлајн наставу, што нам није 

било лако, али смо се и у томе сналазили и успешно дошли до краја. Срећни смо што смо се вратили 

у учионице. Пред нама је нова школска година и нови услови рада, а школа је место где се надмећу 

знање, љубав, посвећеност и искуство.  

Желим вам срећан Дан школе у нади да ћемо и ову школску годину памтити по успесима и доброј 

сарадњи и да ћемо се што пре вратити редовном распореду и трајању часова, да ћемо бити безбедни и 

да више нећемо морати да носимо маске.  

Сада ће ученици чланови Ученичког парламента и рецитатори извести кратко казивање о Милошу 

Црњанском и рецитовати његове песме, које су припремили у сарадњи са наставницама српског језика 

Славицом Симић и Надом Шкондрић и наставницом мађарског језика Ибојом Иштван. 

 Директор школе 

Ђурђевка Ракић 

 

 


