
nech ty bonbóny ležet na zemi!" ,,Ale 
proč, Alenko?" ,,Toníku, vždyť nevíš, kdo 
to sem dal. Tak to nech radši ležet na 
zemi!" „No dobře, Alenko." Ale bylo už 
pozdě - Toník si pět bonbónů stejně vzal. 
Po pozdním příchodu domů si šli hned 
lehnout a spát. Vtom se najednou Tonik 
vzbudil, koukl na hodiny a tam odbíjela 
půlnoc. Toník řekl: „Ještě si lehnu." A když 
si Toník lehal na záda, viděl, jak na něho 

bonbóny mluví: „Toníku, nejez nás, není to 
dobrý nápad." „Ále je, jste tak sladcí a 
dobří, že vás musím sníst." 
Toníka ráno probudila maminka a říkala: 
„Vážně jsem tak sladká a dobrá, Toníku?" 
A Toník si oddychl a řekl: „Uff, byl to jen 
sen." 

Barbora Schaffelhoferová a Barbora Kováčová, obě 6.C 

POEZIE VE ŠKOLE 

V prosinci jsme prožili projekt Poezie ve škole, 
v němž žáci mimo jiné psali vlastní verše. 

Tady jsou některé z nich. 

Láska je moudré slovo 
Lukáš Rudohradský 

Srdce je rudé, 
stejně jako růže, 
láska být moudré 
slovo vždy může. 

Když jsi na dně, 
pomůže ti přítel. 
v 

Řekni si záhadně: 
Jsem její ctitel. 

Sněhulák 
Petra Friedrichová 

Děti venku staví, 
sněhuláka válí. 

Příroda 
Petra Friedrichová 

Můj školní den, 
začal nad Pradědem. 

Kdy jsem šel ven, 
uslyšel jsem zpěv. 

A ta krása venku! 
To bylo něco pro děvenku. 

Kdy krása venku skončí, 
to prosinec neukončí. 
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Hrnek, šála, koště, 
stavíme ho pozdě. 

Vánoce 
Jakub Riedel 

Sníh nám taje, 
slunce svítí, 
zbývají nám dva knoflíky. 
„A co oči, pusa, nos?" 
Máme toho dost! 

O Vánocích 
Tereza Wildnerová 

Byl vánoční čas 
a my slyšeli boží hlas. 
K večeři jsme si sedli 
a pojedli. 

Ke stromečku přišli 
a po hodině odešli. 
Dostali jsme plno dárků. 

Potom jsme si pustili vánoční koledy 
a poslouchali. 
Potom jsme šli spát 
a další den si šli s dárky hrát. 

Vánoce nám začínají, 
všichni se dobře mají. 
Plno dětí se raduje 
a přitom někdo maluje. 

Dnes je štědrý den, 
děti koukají do oken. 
Náš vánoční stromek 
osvítí náš domek. 

Kapr už je upečený, 
na večeři připravený. 

Plastický cukr vs. Mechanický párek 

Tereza Konečná a Barbora Diblíková, obě 7.C 

Cukry to jsou hvězdné války, 

horší než ty čtyři párky. 

Potom chceš jít na plastiku, 

nemáš na to mechaniku. 
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Dominik Tyl ze 7.C rád píše legrační i jiné veršovánky. Tady jsou dvě z nich: 

Hospůdka bez jahůdek 

Pepa skočí do hospůdky, 
poptá se tam na jahůdky. 
Hospodskej mu odpoví, 
a Pepa se rozzlobí. 

Pohádka utěší 

A Jiřinka zčervenala... 
Rozzuřená zaplakala. 
Maminka ji utěšila, 
tatínka pak zavolala. 
Pohádku jí přečetl 
a pak spala jak malinká, 
zdály se jí pěkné sny 
o pohádce králičí. 

Slavnost 
Bohumil Michálek, 6.B 

Lepeníčko, lepení, 
to zas bude slavení. 
Přijdou lidi z ulice 

a taky brouci z police. 
Přijdou na kus dortu, 

na kus řeči, 
zasmějem se tak, 

že budeme mít vykulené oči. 
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