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VLASTNÁ TVORBA

O láske
Plačem sama, na srdci zase nová rana.

Smejem sa - ukrytá – môj smiech nikto nevíta
sedím v kúte rozbitá, našou láskou dobitá,
som sama. Boľavá smútiť nie je zábava.
Láska prekliata, kto moje rany zapláta?

Samota a bôľ – viem že už nebudem šťastná
 Načo láska? – Tu netreba
Už viem . Nie som pre teba

Andrea

Voda, vŕba, Vianoce

Vrba pri vode bývala.
O Vianociach rada spávala.

Rieka bežala popri nej
a žblnkala pieseň jej.

Ked sa vŕba prebrala,
rieke šťastné Vianoce popriala.

Rieka ako darček dala vŕbe jarček.

Jarček tiekol okolo,
vody v ňom vždy bolo.
Vŕba darček milovala,

zo srdca rieke ďakovala.
Kým ma jarček napája,

budem najkrajšia z chotára.

O láske
Keby som mala paličku,

mávala by som ňou hneď.
A letela niekam odtiaľto,

ďaleko preč.

Išla by som niekam,
kde nie sú starosti.

Išla by som do sveta,
plného radosti.

Tak by som tam žila,
svoj bezstarostný svet,
ale potom, nakoniec,

by som sa chcela vrátiť späť.

Späť do sveta pravého,
ktorý  je plný ideí,

kde musíš veľa urobiť,
ak ti niekto zavelí.

Takto je to asi lepšie,
keď  žiješ presne tak,
že máš veľa starostí
a musíš pracovať.

Jana

LITERÁRNE OKIENKO

Ako zbaliť dievča

Potrebujeme: 200g odvahy, 2 
lyžice úsmevu, hrnček dobrého 

správania, 1dl šarmu a jeden 
disko bar

Postup:  200g odvahy zmieša-
me s hrnčekom dobrého sprá-

vania a vložíme do disko baru. 
V bare si nájdeme vhodnú obeť 

a pridáme 2 lyžice úsmevu a 
1dl šarmu. Opakujeme dovte-

-dy, kým sa nedostaví výsledok. 
Podávame s krásnymi rečami.

Filip

Ako zbaliť chlapa

Potrebujeme:  200g tempe-
ramentu, 30g make-upu, 4ml 

voňavky, 2dg úsmevu, 20kg 
odvahy

Postup: Temperament a odva-
hu nakrájame nadrobno. Vlo-
žíme do misy so šťastím a ne-

cháme vykysnúť. Po vykysnutí 
pridáme make-up a zahustíme 
voňavkou. Všetko spolu spra-
cujeme do tenkého cesta, ktoré 
vytvarujeme do svojej podoby 
a necháme 15 minút piecť. Po 

vybratí z rúry a pridáme úsmev 
a podávame na zlatom podnose.


