
Новогодишњи литерарни конкурс за ђаке основних школа 2008.

Првонаграђени рад у конкуренцији нижих разреда основне школе:

Писмо из Лапоније - III разред

Добила сам писмо једно,
Деда Мраз га шаље мени
И каже ми у том писму

Хоће нешто да промени.
Сад поклона бити неће,
Ни дечије песме, среће.
Сад Лапонци само седе,
Па ни молбе ту не вреде.

За годину сада Нову
Деда Мраз на одмор иде.
Деца нек се сама снађу
И поклоне своје нађу.
Уплашена ја се тргох,
Ова прича неће проћи.

Тада схватих да све сањам,
Деда Мраз ће ипак доћи.

Јована Давидовић III/4 ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“

Првонаграђени рад у конкуренцији виших разреда основне школе:

Писмо из Лапоније - V разред

Драга децо, пише вам ваш вољени Деда Мраз.

Децо, за тринаест дана, тачно у поноћ, долазим да наградим добру децу. Сада спремам поклоне 
за најбоље. Нећу да вас именујем, али немојте се наљутити, јер бих хтео да вас изненадим.
Данас сам решио да кренем, али су ми саонице остале без ирваса, тако да ћу стић после Нове 
године.
Ха, ха, то је била мала шала!
Ваш Деда Мраз увек стиже на време, никад не касни.
Ех, ви не знате кроз шта је Деда Мраз прошао. Да вам причам, и причаћу.
Да ли знате да сам имао малерозан Божић?
Тог дана сам кренуо пун поклона ка вама, али на пола пута поломише ми се саонице.
Други малер ми се десио када сам се попео на кров и покушао да уђем кроз оџак, па сам се 
заглавио.
Трећи пут је билло овако: возим се ја тако саоницама, кад одједном чујем како један ирвас 
кашље. Погледам у долину, па свратим код оближњег ветеринара да га излечим. За малер, морао 
је са мном санкама све натраг до Лапоније.
И четврти... О, извините, зову ме за полазак. Ћао!



Владимир Бранковић V/2 ОШ „Вук Караџић“


