ИЗВЕШТАЈ СА ДЕЧИЈЕГ КАРНЕВАЛА У РИЈЕЦИ
„ВАШАРСКИ СЛАТКИШИ“
Са првим сунчевим зрацима у петак, 17.2.2017. године ученици четвртог
разреда ОШ „Николај Велимировић“ кренули су са својим учитељима Даринком
Исаиловић, Биљаном Лазић, Милорадом Миловановић и Светланом Кузмановић
на карневал у Ријеку. Представници школе који су заједно са нама ишли су
Оливера Милутиновић, Гордана Милићевић и координатор Предраг Брајић као
представници школе, организатор карневала Радушко Јанковић са својим
сарадницима и Исидора Ковачевић испред КУД „Абрашевић“.
Већ осам година ОШ „Горња Вежица“ и ОШ „Николај Велимировић“ негују
сарадњу, која је прерасла у право пријатељство. Наши љубазни домаћини су нас
угостили на учешћу наше школе на карневалу у Ријеци. Били смо њихови гости
од 17. до 19. фебруара 2017. године. Смештени смо у „Црвени криж“ у Ријеци.

У ОШ „Горња Вежица“ смо стигли око 16 часова. ТУ су нас срдачно дочекали
директорка Бојана и колеге, као и ученици. Показали су нам школске просторије
и начин на који школа функционише. Ту су деца са одушевљењем упознала своје
нове другове и другарице. Директорка школе нам је саопштила редослед
дешавања наредна два дана. По повратку у „Црвени криж“ прошетали смо до
центра града.

Договорено је да после доручка , у суботу 18. 2. 2017. кренемо у Опатију. Заједно
са делегацијом школе упутили смо се у панорамско разгледање града. Ту смо
видели велелепне хотеле и друге грађевине. Обишли смо приобални део где је
постављена скулптура девојке која чека свог морна ра да се врати, али има тужан
крај. Прошли смо кроз парк у коме су посађене биљке из различитих крајева
света. Прошетали смо плочником на коме се налазе уклесане звезде са именима
познатих медијских личности.

Пуни утисака враћамо се у Ријеку и спремамо за наступ на карневалу. Око 13
часова стигли смо у карневалску колону коју је чинила лепеза разнобојних
костима и маски. Наступали смо под редним бројем 57 под називом „Вашарски
слаткиши“.

Наступ „Вашарски слаткиши“ пропраћен је овацијама публике као и медијски.
Неколико новинарских екипа је интервјуисало децу. На локалној телевизији
приказан је наступ, као и гостовање код градоначелника. По завршетку наступа
пришао нам је српски амбасадор у Хрватској и похвалио наш наступ.

У поподневним сатима смо отишли до школе где је приређена вечера и забава
за наше ученике. Уз музику и игру деца су се још више зближила. „Музичке
столице“, „Кипови“ и караоке су неке од дешавања где су деца уживала. Игра и
песма су говориле више од речи. Наравно било је ту и непознатих речи које је
требало објаснити деци(жлица, спужва). По завршетку забаве деца су разменила
поклоне и телефоне. У нади да ће се поново видети кренули смо у наш смештај.
Позвали смо их, да буду наши гости у септембру на карневалу.

Недеља најављује да је крај и да треба кренути кући. После доручка у 9 часова
изашли смо на море и прошетали плажом. Деца су са одушевљењем скупљала
каменчиће и фотографисала природу. У даљини на врховима планина белео се
снег. Диван осећај. Спој лета и зиме кроз ваздух и мирис мора. Одлазимо на
видиковац изнад града где се налази кула из римског периода. Тај део града
назива се Трсат. Панорама града и околине.Све је као на длану. Права лепота :
град, лука, море...снежни врхови планина.

На излазу из старог града сачекао нас је господин Радушко Јанковић са
својим пријатељима из Ријеке, Патрицијом и Давором Шкерјанац, који су нам
припремили дивно изненађење, свечани, опроштајни ручак за децу, учитеље и
остале чланове групе. Сви смо се у пријатној атмосфери почастила и дружила
препричавајући доживљаје које носимо из Ријеке.

Од школе, деца су добила „ланч-пакете“ за пут. У Шабац смо се вратили око 21
час. Пуни лепих утисака испратили смо децу кући са жељом да ћемо се опет
дружити са нашим пријатељима из Ријеке, јер Ријека је град који тече и надамо
да ће за „ШАБАЧКЕ ВАШАРЕ И МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ“ стићи и до наше реке Саве како
би и ми били у прилици да узвратимо љубазност и гостопримство.

Након повратка, деца су данима усхићено препричавала догађаје са овог
карневалског путовања, са жељом да се што чешће реализују оваква дружења.

Стручно веће четвртог разреда

Светлана Кузмановић - руководилац

