
 

УОЧИ И ИСПРАВИ ГРЕШКЕ! 
 
1.На сједници Наставничког вијећа донешена је одлука да се сви момци наше школе требају 
ошишати. Јасно је да ученици нису били задовољни с том одлуком него су подржали 
педагогицин приједлог да се коса веже. Он је био умјесан и за похвалити. Преставник ученика 
је добијо ријеч. „Хтјео би да нагласим, нека професори извину, али ми неби били ни бољи ни 
вриједнији ђаци да нам је коса краћа“.  Ради његове не писмености професори Српског језика 
су се зацрвенили. 
 
2.„Сачувај бар онај понос  у твом гласу, који сам волео“, је стих из пјесме Жељке Јоксимовића. 
Њега радо слушају и у Бања Луци. На последњем концерту публика је сво вријеме пјевала па је 
надјачала разглас који је за ту прилику довежен из Београда. 
 
3.Један од нај важнијих хемиских закона је тај да материја неможе настати из ничега. 
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