
ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ
 НАГРАЂЕНИ НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ

 Oчигледно, у школи имамо ђаке који су надарени и заинтересовани за литерарно 

стварање, али је на нама да их откријемо и упорно радимо на оснажењу њиховог талента.

„БАМБИ“ –  ЗА СВАКИ  УКУСАН ДАН

Дружимо се сваког дана

 ја и „БАМБИ“ здрава храна.

За старе је и младе 

па нека се сладе.

„МИНИ ПЛАЗМУ“, мало млека

жељно чека моја сека.

Кад из школе дође бата,

а са посла мама, тата,

„БАМБИ“ храну ишту с врата.

За раст шта јој треба

зна и мала беба.

Здрава деца - здрава храна:

слатка, слана, укусна, без мана!

Витаминску храну лаку

остављамо и за баку.

Поред ње тад седа деда,

па ужитку с њом се преда.

„ЈОШ“ би хтела 

породица моја цела!

Црни, жути, црвени и бели

„КОКОС-ВИТУ“ сви би јели.

Волимо се, што би крили,

 ми и „БАМБИ“- живи били!

Ивана Цветановић 4/4, шк. 2006/07.

(учитељ Миомир Дејановић)

ПОСЕБНА НАГРАДА  НА РЕПУБЛИЧКОМ 

ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ

,,БАМБИ - ЗА СВАКИ УКУСАН ДАН" 

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Кроз мозак, кроз руку, кроз ногу,

Тамо где ја не могу, тече једна црвена маса,

 Што наше руке таласа.

Сваким даном, сваке ноћи,

Тече крв кроз наше вене

Без ичије помоћи и без мене.

Да  крв не увене

То није значајно само за моје вене 

Већ за све око мене.

Живот  треба захвалити крвљу,

Јер човек без крви не може да живи. 

И зато ћу истаћи:

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ!

Стефан Ђошић 5/1, шк. 2004/05.

 (проф. Татјана Марковић)

3. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ КОНКУРСУ

,,КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ", 

РАСПИСАНОМ ОД ЗЗЈЗ  
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 РЕПУБЛИЧКА НАГРАДА НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ПОКРЕТА ГОРАНА СРБИЈЕ

ПРИЧАЛО МИ  ЈЕ ЈЕДНО ДРВО

  Једне снежне зиме, на зимском распусту, била сам на Тари. Тара је планина у 

Западној Србији чувена по својој лепоти и по Панчићевој оморици.

 Тамо на Тари први пут сам видела Панчићеву оморику. Једно стабло налазило се 

на стази испод мог хотела. Мама ми је испричала легенду о Панчићевој оморици: када 

ставиш длан на стабло дрвета, зажмуриш и замислиш жељу – жеља ће ти се убрзо 

испунити.

 Желела сам да проверим да ли је ова прича истинита. Изашла сам из хотела и 

пошла стазом ка чудесном дрвету. Била сам узбуђена. Пронашла сам Панчићеву 

оморику, зажмурила, ставила руку на стабло и замислила жељу. У том тренутку дрво је 

проговорило. Причала ми је Панчићева оморика како је усамљена кад нема шетача, како 

се обрадовала мом доласку. Рекла ми је да воли када се деца играју око ње, када милују 

њено стабло и када се кроз њене гране провлачи њихов смех. Казала ми је да сам прва која 

је чула њену причу  и да ми се обратила јер је срећна због оног што сам пожелела. А моја 

жеља била је једноставна : да ми мама роди брата.

 Била сам најпре изненађена, а затим срећна што сам разговарала са омориком. 

Пожелела сам јој да увек има деце у њеној близини и птичица у њеној крошњи.

 Панчићева оморика постала је моје омиљено дрво. Прошле године остварила ми 

се жеља: добила сам брата!

                                                                                  Стефана Костић 4/1, шк. 2010/11.

                                                                                           (учитељ Саша Митровић)
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