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Новогодишњи и божићни сјај, 
То је прави рај. 
Тај сјај је привлачан и леп, 
Баш као мачји реп. 
 
Ту нема дилеме, 
Решава све проблеме. 
Да ли је леп или ружан,  
Никад није тужан. 
 
Аутић, авиончић, 
То је само један поклончић. 
Нова година нам брзо прође, 
Ал’ следећи сјај Божић нам дође. 
 
Све се то у празнике збира, 
Чак и поклончић који се бира. 
Све то дође и прође, 
Ал’ у школу мора да се пође. 
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СВЕТИТЕЉУ  НА  ДАР 
 
Ја не знам пуно  
о Светом Сави, 
али због њега  
нешто има у мојој глави. 
 
Отворио нам је школе 
и зато га деца воле. 
 
У животу пуно се мучио 
и људе свашта научио. 
 
Имао је два брата, 
то свако дете схвата, 
а жупан му је био тата. 
 
Рекао је да иде у лов 
да би родитељима смањио бол. 
 
Потера за њим  
била је мала, 
јер је он већ постао Сава. 
 
Само је једна школска слава, 
а то нам је Свети Сава.  
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СЈАЈ  НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ 

ПРАЗНИКА 
 
 
       Нова година и Божић су веома чаробни празници па 
свако, био стар или млад, памти их веома дуго. Тако сам и 
ја запамтила сјај овогодишњих празника.  
       Ове, као и сваке године, у кућама су биле окићене 
јелке, а свако је имао осмех на лицу и са нестрпљењем 
чекао поноћ. Цео дан су продавнице биле пуне, а неки су 
још китили јелку. Зубато сунце нас је колико-толико 
грејало, док су облаци претили да га сакрију.Када се 
коначно смркло, почели су концерти, а музика у кафићима 
је свирала јаче. Неки су одлучили да Нову годину проведу 
у кругу породице. У кућама је било угашено светло, па су 
се светиљке на јелкама још боље истицале. Сијале су и 
изгледале чаробно. Музика је и ту јако свирала, па су 
људи, где год да су, уживали у дочеку. Тачно у  десет 
секунди до поноћи све је брујало од одбројавања. Велики 
ватромет је дошао као шлаг на торту, шарен и светао, на 
тамном небу. Био је то диван призор. Али, забава се још 
није завршила. Музика је била све гласнија, а узбуђење је 
расло. 
       Разнобојни ватромет учинио је да забава траје вечно... 
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