Z našej literárnej tvorby
Pingpong so zlomenou rukou
Dobrý deň. Volám sa Jojo.
Vítam vás v mojom svete prázdnin.
Začalo leto. Bolo slnečné a krásne.
Ale ja som sa nudil. Mal som zlomenú
ruku. Nič sa mi s ňou nedalo robiť. Až
potom večer, keď som išiel spať, niečo
som zbadal.
Mal som otvorený šuflík a v
ňom bola
stolnotenisová raketa. Chytil
som raketu
do zlomenej pravej
ruky.
A
uvedomil
som si, že prázdniny sa dajú využiť.
Začal som u kamoša trénovať, až
nastal deň odchodu na tábor. Prišiel
som na táborovú chatu. Bola tam
hracia miestnosť so stolom na stolný
tenis. A oznámili nám, že bude turnaj.
Ale bol v tom jeden háčik. Mal som
zlomenú ruku.
Prišiel večer. Išiel som spať, ale
vtom som sa zdvihol z postele, schytil
raketu a išiel som do hracej miestnosti. Začal som si pinkať na ruke. Bolo
ráno, začal turnaj. Bol som hneď v
prvej hre. Zvíťazil som 2:1 na sety
do 11. Postúpil som ďalej. Hral som
ďalšie kolo, vyhral som 3:0 na sety.
Išiel som do semifinále. Ale tam som

prehral 2:1 na sety. Bol som sklamaný. Išiel som hrať o 3. miesto. Vyhral
som všetky sety 11:0. Mal som strašné
nervy. Povedali mi, že s 1 rukou či bez
nej, stále som najlepší. Len ma strašne
hnevalo – prečo som tretí. Prečo nie
prvý?
Boli to super prázdniny, hlavne s týmto športom.
(Jozef Mihalec ml., VII. A)
Rodinná olympiáda
Každý rok na konci letných
prázdnin sa koná stretnutie celej našej
rodiny. Je to rodinná olympiáda. Celé
stretnutie sa začína v piatok, kedy hrajú ženatí proti slobodným futbal. Je
nás už takmer šesťdesiat.
Na druhý deň v sobotu pokračujeme súťažením v rôznych disciplínach, ako je
skok z miesta, hádzanie
kriketkou,
beh na 50 m
a rôzne ďalšie disciplíny. Varí sa
guláš a opekáme. Nešportovou disciplínou je súťaž o najlepší koláč.
Tak ako aj každý rok, v piatok po futbale chodíme „koledovať“
po rodine. Jednou zastávkou na tejto
ceste bol dom tety Lenky. Začali sme

spievať: „Rolničky, rolničky, ktože
vám dal hlas...“ Teta Lenka sa smiala a
povedala: „No poďte ďalej koledníci.“
Sadli sme si k stolu a rozprávali sme
sa. Teta Lenka bola trošku chorá, tak
si išla ľahnúť a nechala nás tu so svojimi synmi. Jeden z nich vraví: „Jéj,
pozri, mama nám tu nechala pizzové
rožteky, tak si dáme.“ Zostala z nich
asi jedna tretina. Keď sa teta Lenka
zobudila, zhíkla: „To kto mi zjedol
Leto
Škola sa nám končí, radosť začína,
dva mesiace prázdnin,
hádam stačí nám.
Leto je už v plnom prúde,
veselo nám isto bude.
Kúpaliská otvárajú,
všetci plavky už chystajú.
Mama s otcom majú hlavu
veľkú,
vysnorili peknú dovolenku.
More je teplé, piesok páli,
a my máme úsmev na tvári.
Zbieram mušle, sestra ryby,
nenachádzam žiadnej chyby.
Dovolenka, to je super zážitok,
domov si už nesieme,
plný
kufor
spomienok.
(Vanesa
Bohdalová,
VII. A)

moje súťažné rožteky?“ Keď zistila,
kto to bol, všetci tí jej sľúbili, že budú
hlasovať za jej pizzové rožteky.
A tak sa teta Lenka umiestnila
na 1. mieste. Ale koláčiky boli naozaj
dobré. Všetkým veľmi chutili.
Táto veselá príhoda mi bude
pripomínať 18. ročník rodinnej olympiády v Nesluši.
(Terézia Štrbová, VII. B)
Kaktusový zázrak
V júlový podvečer
ovial ma teplý vánok
a jeden môj pohľad
priviedol ma do rozprávok.
Kráľovná v bielom závoji
rozvila svoj kalich do krásy.
Jemné biele lupene
vyzerali pri západe slnka
tak vznešene.
Biely kvet pyšne stojí
v tŕňovom poli.
Rozmanitosť a pestrosť prírody
prináša nám takéto pohľady.
Vôňa, čo vzniesla sa
vôkol kvetu,
zvábila spevavého slávika k štebotu.
Netrval však dlho,
iba malú chvíľu.
Tá však priniesla so sebou
tajuplnú silu.
Úžas a krása tohto kvetu,
berie dych celému svetu.
(Natália Zmrhalová, IX. A)

Prázdniny
Škola končí,
prázdniny sa začínajú,
deti plné radosti,
domov utekajú.
Všetci sú už natešení,
na prázdniny nachystaní,
v kufri sú už všetky veci,
na tábory idú všetci.
Na tábor či dovolenky
tešia sa už aj tí veľkí.
Prázdniny však trvajú len chvíľu
a my sa musíme vrátiť k učeniu.
(Ema Slyšková, VII. A)
Prázdniny
Posledný jún – to je krása,
nové niečo otvára sa.
Nie sú to len vidiny,
sú to predsa prázdniny.
Kde sme cez ne všade boli,
pol Slovenska sme videli.
Slovensko však nestačilo,
aj Česko sa navštívilo.
Nesmela som zaháľať,
doma našim pomáhať.
Potom chvíľku športovať,
slnko, vodu užívať.
Ani sme sa nenazdali,
prázdniny nám zutekali.
A tak v ďalší školský rok,
čaká na mňa veľký krok.
(Lenka Jasenovcová, IX. A)

Leto
Leto? Už len to slovo je čarovné,
leto je jemné, teplé a radostné.
Leto je sviatkom celého roka,
sviatok, ktorého ozdobou
sú lúče slnka.
V lete sa každý živý tvor raduje,
keď príroda nás toľkými
krásnymi farbami častuje.
Potôčik žblnká,
na lúke sa pasie srnka,
to všetko je darom letného slnka.
Keď prázdniny končia,
škola nám začína
a už tie kruté časy
a učenie nastáva.
Možno časom si na to
zvykneme,
ale keď ďalšie prázdniny začnú,
bude všetko zase veselé.
(Martin Domanický, IX. A)
Rečňovanka
Bolo slnko veľmi krásne,
keď som išla domov z pláže.
Na lúke si vence
plietli roztomilé, dobré deti.
Keď sme išli na maliny,
zbadali sme veľké divy,
kde sa vzal, tu sa vzal,
naraz pri nás jeleň stál.
Deti bežia zo školy
na nanuky k Foďovi.
Foďo beží oproti
s nanukami pre deti.
(Denisa Očková , VII. A)

Vtáčí koncert
Neďaleko na ulici u našich susedov
majú lipky dve vysoké v svojom
dvore s chovom
oviec stáda, sliepok,
hospodárskych zvierat.
starý Dunčo nenechá ich
len tak oddychovať.
Vedľa lipiek skromný posed
pre známych i priateľov,
posedieť si možno vedno,
na stole syr s chlebom.
Letný vánok podvečerný
rozčuchráva lipkám vlasy,
pohráva sa s nimi krásne,
pokiaľ vtáčí koncert začne.
Je to koncert, či veľký snem?
Možno obidvoje,
škorcov kŕdľu zapáčil sa posed
v lipkách korune.
Trilkujú si, švitoria si, čo nové je v poli,
na streche i v hniezdach svojich,
kde všade dnes boli!
Čo počuli, čo videli, čo zažili... čo? Čo?
Počuli ste?
Videli ste?
Tam je to, to!!
Prekrásny ten obraz vzácny
vidieť môžeš i ty,
keď si zájdeš popočúvať škorcov
a dve lipy.
Možno s dobrom v svojom srdci
zatúžiš si aj ty,
posedieť tiež so susedom,
na dvore dve lipy,
chlieb so syrom,
skromný posed,
škorcov koncert živý,
možno sa ti zastaví čas a naberieš sily,
ako vtedy tí priatelia, keď sedeli vedno,
škorčí koncert hral do taktu,
slovo dalo slovo.

Chvíľa vzácna, chvíľa drahá,
hodná povšimnutia
náhodného idúceho, čo pozerá zvonka,
na tú scénu prenádhernú zavideniahodnú,
ako málo stačí k šťastiu
myšlienky sa zhodnú.
(Mgr. Mária Vanáková)

Sagan
Čakali sme celý rok
Či udržia s Petrom krok
Tour de France je tu zas
Pri telke sedíme dlhý čas
Peter dvíha na zadné
Každý foťák popadne
Nová etapa sa blíži
Len nech si nikto neublíži
Peter ako strela letí
Tešia sa dospelí aj deti
Peťo je náš veľký vzor
Bicykel pribudol na každý dvor
Súperi majú z neho strach
Veď vidia za ním iba prach
Talent veľký sa tu zrodil
Fandí mu každá z rodín
Zelený dres opäť získa
A Cavendish nech si píska
Sfauloval si súpera
A teraz všetko zapiera
Divákom sa nepáči
Fľašku moču opáči
Greipel silno bojuje
No Sagan opäť boduje
Žilinského rodáka
Každý sa tam naľaká
Cannoddale tím sa valí
Nikto ich už nezastaví
Peter zase ruký dvíha
Filmových hrdinov nám pripomína
Venované všetkým fanúšikom cyklistiky
(Paťa Rybárová, sexta)
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