СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА
(збирка песама и ликовних радова)
-ученици одељења IV/4-

Породица ми је...
Моја породица мени је рај,
Породица је мени почетак и крај.
Породица је моја инона радости,
Она ми је тест крепости.
Породица ми је за лепо лед,
А огњиште ми је за хладне зиме,
За горке дане породица ми је мед,
Она је моје најлепше име.
Породица ми је бело на дан црн,
Она ми вади из болног места трн.
Породица није сан, привиђење, благо,
она ми је утеха, понос, злато.
Ђорђе Јовановић

Moja породица – моје благо – Нађа Миковић

„Моја породица под крилима анђела“ – Петра Миладиновић

„Радост породичног окупљања“ – Маша Перепелиуц

Моја мајка
Моја мајка је добра,
она за мене има дара.
Моја мајка има,душу топлу,чисту
и срце бистро.

Само моја мајка
има срце велико,
и на њему велика клира мека
и њу краси једно зелено око.

Коса браон златна,
рука увек нежна.
Сјајно лице
као нежне латице.
Анђела Живковић

„Породица и црква“ – Антонија Настић

Моја породица

Моја тата је упоран, вредан
породици, послу, спорту, другарима предан
за нас је увек ту, увек стиже свуда
његова брзина на граници је чуда.
Да све буде чисто, мама се труди
учи нас да постанемо вредни, добри људи.
Кад обавезе имамо и мама и тата овоме нас уче:
распоред направи, када учиш, учи,
не развлачи ствари!
Тад њихове приче, на лекције личе.
Када има друштво, сестри нисам важна,
ал' је наша љубав велика и снажна,
а, ја све њене изленчарене сате,
покушавам да оправдам код маме и тате.
Некако у целој причи, ја најбоље прођем
Осмех на мом лицу, појачава љубав
која краси моју породицу.

Нађа Миковић

„Љубав и топлина моје породице“-Димитрије Коковић

„Љубав и топлина наше породице“ – Огњен Божић

Породица даје загрљаје

Са буђењем сунца
топлина ме греје,
загрлим секу,
мама се смеје.
Загрлим бату
и пољубим тату.

Свима је драго
породица је наше благо.
Без суморног лица,
то је моја породица.

Када дођем кући
обузме ме срећа.
Видим породицу,
радост је још већа.
Душе се веселе,
срца су пуна,
очи се сјаје,
породица загрљаје даје.

Симона Рачуница

„Моја породица под крилима анђела“ – Анђела Живковић

„Моја породица под крилима анђела“ – Дарио Мушћет

Породица је најлепше царство

У срцу чувам царство ми драго,
у њему: мама, тата и њихово благо.
Пазимо се, волимо и дружимо,
нашу љубав и другима пружамо.

Тата, као лав над нама бди,
мама као мрав воли да ради.
Само их гледам, од њих учим
да за успех и ја треба да се помучим.

Они ме воле и кад су љути,
кажу непослушна а после вредница.
Зa њих сам увек принцеза из Гривца,
једна Цица, ни лењивица, ни неваљалица.
Није тајна, већ моја стварност,
кући ме чека највећа радост.
Свима ћу рећи, јер то знам:
породице наше, најлепши су дар.
Mилена Росић

„Моја породица под крилима анђела“ – Ђорђе Јовановић

„Моја породица под крилима анђела“ – Лана Пантелић

Породично царство

Мама, тата и ја.
наша мала породица.
Мама има поглед што лечи
увек за мене нежне речи.

Она ме мази, она ме пази
ја сам њено сунце што сја.
Тата има загрљај што снажи
најважнија на свету њему сам ја.

Ту је још неко ко ме чува,
надамном бди, ручак ми кува
прави за мене штрудле од мака,
то је, наравно, моја бака.

Она има поглед што блажи
њена сам срећа, ту нема лажи.

А шта ја имам - богатство највеће
детињство пуно пажње и среће,
осмех је стално на мом лицу
ја имам дивну породицу.

Антонија Настић

„Моја породица под крилима анђела“ – Милена Росић

„Сеоски божићни обичаји у мојој породици“- Ђорђе Јовановић

Моја породица
Моја породица
као златна рибица.
Мама,тата,бака,брат и ја
чинимо ту породицу срећнијом.

Мама ми је блага,
и увек ми је драга.
Њен поглед ме снажи,
А рукама блажи.

Тата има срце меко.
Загрљај тапао,нежан,
и он је осећајан.

Моја бака
куварица сјајна.
Рукама прави штрудлице од мака
а она је бајна.

Ту је брат мој,
супер играч
Он ме мази,
увек ме пази.

Ја увек срећна,
породица велика и чаробна,
највеће благо.

Анђела Живковић

„Моја породица под крилима анђела“- Никша Вранеш

„Породица – огњиште које се не гаси“ – Лена Јечменица

Моја породица, моје уточиште
Моја породица
мила и фина,
у њој живети
стварно је милина!
Две руке њу чине,
Богданов и Липовац су њихова презимена,
а Божидар – дете које их веже
И све обруче им стеже.
Моја породица је стварно моје уточиште,
ја сам њихово јединче.
Сви те желе, сви те хоће
и приписују ти ванземаљске снаге и моћи.
Шта сам све ја?!
Бакина љубичица,
Татин син,
Теткино злато,
Мамин понос,
Па баш сам фин!
Али зато, кад нежна мама
Лупи руком о сто,
Значи да сам забрљао много.
Да сам прешао све границе,
Зато се склањам све даље,
Нестајем у мишију рупу,
Док олуја не прође
И све на своје дође.
Тада сам опет онај Бока стари
За кога моја породица живи и стари!
Љубав, поштовање и велики рад
Моју породицу веже,
Тако ме васпитавају, очекују
И томе теже!

Божидар Липовац

„Породица – огњиште које се не гаси“ – Милена Росић

„Празнична атмосфера у нашој породици“ – Вук Пејић

Молитва за моју породицу

Молитва у срцу ми певуши,
за слух годи души:
Нека враг занавек оде,
помилуј ми породицу, Господе!

Стало ми је до крста
и до молитвених три прста!
Услиши ми,Свесвети молитвицу,
помилуј ми мој породицу.

А кад дођу тешки,црни дани,
крепошћу породицу ми храни.
Молим Те да ми се породична свећа не гаси,
да је не преплаве зли таласи.

Твоја помоћ нам треба
за гладне дане дај нам хлеба!
Ти Си ми Највреднији,највише те волим,
пред кандилом и иконом достојном Ти се молим.

Услиши ме,с нама буди,
бићемо увек вредни људи.
За веру нек ми породица буде кутак фин,
сада и увек и у векове векова. Амин.

Ђорђе Јовановић

„Празнични дан у мојој породици“ – Елена Ескић

„Моја породица у мом срцу“ - Тара Остојић

Брижни поглед мојих родитеља
Брижни погледи мојих родитеља,
у срцу мом топлину гаје,
као поглед мога јединога,
Бога што ми живот даје.
Љубав и топлина,
у мом дому станују,
и породица пуна среће,
у којој се сви загрљајима дарују.
Кад ме моји родитељи,
Погледају брижно јако,
Ја се тада развеселим,
Па погледам их исто тако.
Родитељи који воле,
Никад неће рећи лоше ништа,
Родитељи који воле,
Воле децу и Исуса Христа.
Петра Миладиновић

„Моја породица под крилима анђела“ – Јована Поповић

„Моја породица у мом срцу“ – Анђела Бјелановић

„Заједно у ново сутра“ – Божидар Липовац

„Заједно у ново сутра“ – Мина Смољановић

„Породични празници“ – Душан Трајковић

