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Друштвото за интелектуални услуги и 

издаваштво „Санто Стеф - С“, преку својата 

веб-страница им дава можност на љубителите на 

пишаниот збор да го презентираат својот 

лиричен израз, децата и младите да ја негуваат 

љубов кон поезијата и да се поттикнува нивната 

креативност и творечка фантазија.

Ова е прв зборник на поетски творби, 

одбрани од страна на уредувачкиот одбор на 

Друштвото.

Ве покануваме да се нурнете во светот на 

поетскиот израз мотивиран од низа теми и 

дилеми!
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НА „САНТО СТЕФ“ 

Пишувајте деца песнички разни,

басни, раскази или сказни,

верувајте, тоа не е никаков грев,

пратете ги и ќе ги објават во Санто Стеф!

Токму тоа ми се случи мене

и горда сум во секој час,

книга како награда од нив си добив

го кажувам тоа на цел глас.

За мистерии чудни ќе читам

по Гинковата улица ќе итам,

книгата што ја добив за мене е важна

мојата радост е вистинска, а не лажна.

Горда сум и среќна

на моето поетско дело,

а за Санто- Стеф ќе раскажам

и во град и во село.

Стефанија Трајкоска 5 одд

ООУ,,Круме Волнароски“ - с.Тополчани

ПУ с. Алинци Прилеп

Ментор: Валентина Костоска
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МНОГУ САКАМ ЕЛКА ДА КИТАМ

Леле, колку сум возбуден 

денес јас, треперам целиот 

додека го исчекувам 

новогодишниот час.

Многу сакам елка да китам

лампиони на неа да редам,

подароци под елката да ставам

и новогодишна забава да правам.

Многу ми е убаво 

кога домот го красам,

кога малите светилки светнуваат

штом светлото ќе го изгасам.

Среќен сум кога под елката

Дедо Мраз пакетче ќе ми стави

кога секој човек на платенава

доаѓањето на Новата година го слави.

Стефан Тодоров 5б

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

Ментор: Олгица Каскаревска
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ЗИМА

Есента одамна пројде,

а зимата бргу, бргу дојде.

Чад од оџаците се шири

ветрот полека се смири.

Падна многу снег,

се покри и високиот брег.

Децата летнаа со брзите санки,

вешто работат детските дланки.

Децата ја дочекаа Баба Зима,

празнични пораки секој прима,

смешко бел во дворот се смее,

секое дете божиќни песни пее.

Софи Стаменковска
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ЖЕЛБИ

Детската желба полетува

и во секое срце долетува.

Кога една желба заминува,

другата веднаш наминува.

Детските желби немаат број,

тие се ко пчелички во рој.

Кој да ги исполни, кој,

детските желби рој?

Со желбата се посакува,

копнеж е што не се пакува,

мечта што сегде никнува,

стремеж што се негува.

Детските желби немаат број,

тие се ко пчелички во рој.

Кој да ги исполни, кој,

детските желби рој?

Лила Арсова
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РОДЕНДЕНСКА ЧЕСТИТКА

Другарчето мое утре роденден слави

во кино тој гости ќе кани.

Торта ќе јадеме, песни ќе пееме

весели и среќни сите ќе се смееме.

Подароци ние ќе му дадеме,

– Среќен роденден! – ќе му кажеме.

Карја Анѓеловска 4б

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

Ментор: Олгица Каскаревска
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МИЛА НАСТАВНИЧКЕ

Добре дојдовте, наставничке, на новиот час,

мила наставничке, ние ве сакаме вас.

Сакаме детските години да ги минуваме со вас

зашто нѐ милувате и чувате сите нас.

Вашата насмевка е сонце што не грее

вашата добрина љубов околу нас сее.

Ни давате полет ко да сме птици в лет

ни давате неизмерна сила,

наставничке наша мила!

Ангела Павловска,Миа Дерменџиев

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

Ментор: Олгица Каскаревска
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СРЕЌЕН РОДЕНДЕН

Среќен роденден, другарке моја,

среќен роденден, пријателке мое,

подароци ти носам шарени

од срце за тебе подарени.

Денеска ти имаш убав ден,

денеска си весела и среќна,

денес е твојот роденден!

Балони во воздухот летаат,

многу убаво сѐ е,

секој радосно игра

и роденденска песна пее.

А еве и торта со свеќички разни,

ќе дуваме сите, 

торта ќе јадеме

и најубавите подароци

тебе ќе ти ги дадеме.

Среќен роденден!

Бојана Стојчевска
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ИНФОРМИРАЊЕ

Дедо чита весник

и се информира,

а потоа со баба

за прочитаното дебатира.

Тато многу сака

интересни случки да бара,

па затоа од една на друга

интернетска страница шара.

Чичо вести гледа, па ни вели:

– Некој човек од Битола го нападнале 10 пчели.

И бато радио слуша,

ќе поскапела дебарската круша.

Секој по дома

на свој начин се информира,

а потоа наоѓа

со кого да дебатира.

Драгана Тодорова
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МОЈАТА ТАТКОВИНА

Мојата татковина Македонија се вика

над неа златно сонце блика,

Охрид, Струга, Шара –

од неа секој нешто бара.

За Македонија се бореле

со својата сила

Делчев, Карев, Груев, Гули

зашто е татковина нивна мила.

Кај нас има најубава клима,

нас секаде во светот нè има –

тетки, баби, млади, стари

заминале во светот по пари.

Татковината моја е силна

таа е толку милна,

убавини свои си има

и во лето и во зима.

Стефанија Трајкоска 5 одд.
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МОЈАТА ТАТКОВИНА

Мојата татковина

Македонија се вика,

природните убавини

се нејзината слика.

Минато славно

татковината има,

борби за неа се воделе

и во лето и во зима.

Со слободата денес

ние се сладиме,

за татковината наша

иднина со љубов градиме.

Стефан Тодоров IIIб

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

Ментор: Олгица Каскаревска
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МОЈАТА НАСТАВНИЧКА

Мојата наставничка Валентина се вика

од нејзиното лице добрина блика,

многу е добра, има срце чисто

без неа ништо не е исто.

Ако нѐ нема – нѐ бара

и не знае да нѐ скара,

трпелива е нежна, мила

за учење ни дава сила.

Храброст на сите деца ни дава

ни помага, чантите ни ги става,

за учење, желба прави да имам

знаења од неа да примам.

За помош е тука секогаш,

а ние ја нервираме некогаш,

весели сме на музичко кога пееме,

на физичко со неа играме и се смееме.

Ако некого нешто го боли,

да го пушти ја моли,
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таа збор да рече нема

ќе ја викне мајката да го земе.

Втора мајка ни е на сите

со неа убави се дните,

многу нѐ сака, иако од нас ја боли глава,

наставничката наша со прекрасна става.

Ива Трајкоска
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ЛАВИЦАТА СИМБАДА

Една голема лавица

се појави во Штавица,

низ цело село рика

дека Симбада се вика.

Има очи големи и сини

добра е, така ми се чини,

мајка е, има мало лавче,

тоа е со интересно главче.

Во селото стана главна

и на далеку славна,

секој сака да ја сретне

и малото на неа да се метне.

На забава во тоа село

Симбада е на чело,

другарките нејзини се тука,

а една лута лиска од мака пука.

Но еднаш еден ловец страшен мал

и завиен со црн шал,
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сакаше да ја убие неа

страшно беше, верувајте, не е смеа.

Едвај жива глава спаси,

и денес од ловецот се гнаси,

сега-засега е добра,

така ми кажа една кобра.

Јас ја видов неа покрај река

и ја погалив нејзината кожа мека,

вода пиеше, добро чинеше

и така мирно животот ѝ минеше.

Стефанија Трајкоска 5 одд

ООУ „Круме Волнароски“ – с.Тополчани,

ПУ с. Алинци
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ДРУГАРСТВО
– Што е тоа другарство,
знаете ли вие?
– Дали е тоа кога од вас
некој нешто крие?

– Неееее – некој тивко рече.

– Дали во другарството
сѐ се дава и се дели,
нема мое, твое,
сѐ е заедничко нели?

– Даааа – секој ќе рече.

Мислам дека сега знам
другарството што е.
– Може ли да бидам
другарче твое?
прашав во тој час.

– Може, може, може…
извикаа сите на сиот глас.

Благица Петреска 2 одд
ООУ „Круме Волнароски“ – с.Тополчани, Прилеп
ПУ с. Алинци
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МОЈАТА БАБА

Мојата баба има коса седа

со видот е добра, сѐ уште гледа,

ден по ден, старост се ближи

дните таа со дедо си ги ниже.

Има кафени и топли очи

од нив добрина се точи,

и внучиња три си има

заклучно до оваа зима.

Лош збор не знае да каже

а не, пак, да ме лаже,

таа нас секогаш нѐ чува

и кога е топло и кога дува.

На гости јас и одам често

живее во прекрасно место,

на поседок за распуст седам

и приказни со неа гледам.

Јас сум ѝ прв дар

со мене баба има ќар,
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мирна сум и ме фали

во тивките ноќи додека ме гали.

На нејзиното лице милост зрачи

мојата баба многу ми значи,

една насмевка да ѝ видам

среќна јас ќе бидам.

Ја сакам најмногу на свет

ќе ѝ подарам еден цвет,

и оваа песничка мала

само неа од срце би ѝ ја дала.

Стефанија Трајкоска – 5 одд

ООУ „Круме Волнароски“ – с. Тополчани
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ЕСЕН

Стигна златна есен,

а мене домот ми стана тесен

додека дождец надвор роси

а тато дрва носи.

Лисја жолти паѓаат

капки дожд нѐ гаѓаат,

птиците на југ се селат

од родниот крај се делат.

Плодови има разни

есента ни плете сказни,

но носето почна да ми тече

– Облечи се! – мама ми рече.

– Сѐ и сешто треба да има

за долгата и студена зима,

ајварче, гравче, слатко –

вели баба му на Влатко.

Затоа мама зимница спрема,

а мене ме фаќа трема,
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дома ќе треба да седам

и приказни на ТВ да гледам.

Во есенските денови следни

ќе брзаат сите како мравки вредни,

велат кој работи, ќе има

за во долгата и студена зима.

Ива Трајкоска – 3 одд

ООУ „Круме Волнароски“ – с. Тополчани

ПУ с. Алинци
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ДЕНОТ НА ТАТО

Денес секој добро знае,

празник татков сега е.

Кога празник доаѓа,

јас бликам од среќа и љубов.

Детска песна деца пеат,

весела игра, секој игра.

Песна детска лета в свет,

детска игра нема крај.

Подарок секој татко добива,

убав ни е празников.

Нека ни е убав овој ден,

нека ни е среќен ден.

Јана Митковска IV-1одд.

ООУ„Лазо Ангеловски“, Скопје
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ЕСЕН

Летото оваа година

веќе нема да се врати,

но ете ја есента ни сврати

и есенските плодови

во домовите ги прати.

Грозје, јаболка и сливи

дињи и круши зрели,

есента несебично сега

на возрасни и дечиња

полни торби им дели.

Дрвјата жално стојат

жолтите лисја ги бројат

ветерот гранките луто ги гали,

кине лист по лист

големи и мали.

Анабела Јованоска 2 одд

ООУ ,,Круме Волнароски“, с.Тополчани, Прилеп

ПУ с.Алинци
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ЕСЕН

Есен е…

дождот везден лие,

ладно е…

па моето маче

со мене спие.

Есен е…

ветрот надвор дува,

ладно е…

па в собата влегла

и се топли една мува.

Есен е…

ладно е…

но сепак, убавица

со волшебни бои

на нашиот праг стои!

Драгана Тодорова 7 одд.

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје


