
POSJETILI SMO BREZOVICU 

Svanuo je prekrasan dan. Učenici OŠ Mate Lovraka i moja malenkost, 

u pratnji gospođe ravnateljice, gospođe psiholog kao i vjeroučiteljice 

Snježane te gospođe pedagog posjetili smo Caritasov dom u 

Brezovici. Posebno nam je iznenađenje bila  časna Kata, naša 

profesorica hrvatskog jezika koja je došla i podijelila radost s nama. 

Kada smo ušli u njihov dom osjetili smo toplinu i ljubav djece i 

njihovih odgajateljica. Prisustvovali smo svetoj misi te smo imali čast 

dobiti 2 zadatka. Moramo biti dobri i dopustiti Isusu da uđe u našu 

kudu i srce te ga tako davati svima oko nas. Uz pjevanje, sviranje i 

molitvu, sveta je misa brzo završila. Slijedio je prekrasan program, 

bilo je igrokaza, naša djevojčica je pjevala pjesmu 4 adventske 

svijede, a vrhunac svega bio je ples. Mladi Slavonci napravili su veliku 

zabavu. Digli su cijelu dvoranu na noge, pjevali smo i plesali. Uz puno 

plesa i pjesmi čovjek ožedni i ogladni. Kao i svake godine lijepo smo  

bili počašdeni. Na izlazu iz dvorane dobili smo božidni poklončid za 

uspomenu: krunice i bombončide koji do našeg autobusa nisu 

izdržali. Cure i dečki su plesali kolo. Nakon zabave gospođa 

odgajateljica nas je odvela do „stana“ gdje borave djeca. Taj ambijent 

je jako uredan i veseo. Gori puno lampica i sve je puno prelijepih 

dječjih radova. Bilo nam je jako lijepo. Ona djeca koja nisu išla s 

nama, nadam se da de nam se pridružiti sljedede godine, a ova djeca 

koja su išla imala su veliku čast i neka im to bude uspomena za cijeli 

život. Jako je pohvalno i lijepo odvojiti subotu i napraviti dobro djelo. 

Božja ljubav, Njegovo milosrđe i mir neka Vas prati na svim vašim 

putovima. 

Sretan Vam Božid i nova 2016. godina. 

                            Vaša Antonija Rogid, 8.d   



HVALA SVIMA KOJI SU SVOJOM DOBROTOM PRIDONIJELI REALIZACIJI 

ADVENTSKE HUMANITARNE AKCIJE „GOZBA LJUBAVI“. 

ZAHVALJUJEMO U IME SVIH ŠTIDENIKA I DJELATNIKA DOMA U 

BREZOVICI, A TAKOĐER I U IME SVIH DJELATNIKA NAŠE ŠKOLE.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


