
Новогодишњи литерарни конкурс за ђаке основних школа 2006.

Првонаграђени рад у конкуренцији нижих разреда основне школе:

Замислите, синоћ ме је телефоном позвао Деда Мраз - IV разред

Да вам испричам шта ми се синоћ догодило: нећете веровати, разговарао сам телефоном са Деда 
Мразом. Звучи невероватно. И ја нисам веровао прошле године када ми је Миша причао шта му 
се догодило. Причао ми је да је разговарао са Деда Мразом. Сада сам се уверио. Мислио сам да 
су приче о Деда Мразу - приче за малу децу и да поклоне испод јелке стављају маме и тате, али 
није тако.
Синоћ смо китили јелку. Моја мама стално испод јелке ставља неке празне кутије, знате, оне 
лепо упаковане, а унутра ништа. Надам се да ће ове године упаковати ипак и неку пуну. Када 
смо завршили, пошли смо на спавање. Зазвонио је телефон, али нико га није чуо осим мене!
- Хало!
- Хало! Ово је специјални позив за Луку!
- Ја сам. А са ким разговарам?
- Хо, хо, хо, овде Деда Мраз, Вама на услузи! Шта бисте желели за Нову Годину?
Само што нисам пао у несвест. Нисам могао да верујем.
- Ко се шали са мном?- питао сам
- Лука, ово није шала, брзо кажи шта желиш!
Ууууу... колико ствари ми је пало на памет. Помислио сам на неку велику играчку, али мама увек 
каже: "Лука, ти си велики дечко, имаш десет година, шта ће теби играчка, узми неку књигу." 
Мени је, веровали или не, књига и учења преко главе. Рекао сам:
- Деда, ја нећу играчку ни књиге, желим да у овој Новој Години сви на овој планети буду срећни 
и весели, да влада љубав и радост, доброта и мир!
- Добро, Лука, покушаћу да испуним твоју жељу. То је најлепша жеља коју сам чуо вечерас. Лаку 
ноћ. Чућемо се и следеће године!
- Лаку ноћ, Деда Мразе.
Спустио сам слушалицу. Стварно нисам знао да се сад жеље наручују телефоном.
Немојте се изненадити ако ових дана зазвони и ваш телефон и чујете: "Добро вече, овде Деда 
Мраз, реците Вашу жељу!"
Ја сам своју жељу рекао, сада сте ви на реду.

Михајловић Лука IV/2, ОШ Вук Караџић 

Првонаграђени рад у конкуренцији виших разреда основне школе:

Замислите, синоћ ме је телефоном позвао Деда Мраз - V разред

Знаш, синоћ ми се десило нешто врло необично. Испричаћу ти...
Лежала сам на кревету у својој соби. Читала сам књигу. Не сећам се коју, али знам да је била 
добра. Била сам сама у стану. Одједном, зазвонио је телефон. Устала сам мрзовољно. Ко би то 
могао да буде? Јавила сам се и неки човек ми се представио као Деда Мраз. Замолила сам га да 
се не шали и лепо се представи. Али он ме је упорно убеђивао да је Деда Мраз. У ствари, 
мислим и да је стварно звучао као тај симпатични чичица. Питала сам га шта жели. Он ми је 



рекао да, ако се потрудим, добићу награду за најбољи литерарни рад. Одушевила сам се. 
Обећала сам Деда Мразу да ћу се потрудити. Већ сам почела да замишљам како корачам 
црвеним тепихом и примам награду. То сам жељно ишчекивала и почела сам да пишем рад. Али, 
чим сам узела оловку у руке,...
Пробудила сам се из света жеља и чудеса. То је ипак био само сан. Али, ко зна - понекад се и 
снови остваре..

Јана Ђорђевић V/2, ОШ „Д.Т.Каплар“


