Slepička

Pro Alžbětku

Naše malá slepička
snášela nám vajíčka.
Sice byla maličká,
ale bílá celičká.
Anežka 3. B

Krásné vlasy,
lesklé zuby,
září jako pára z vody.
Vlasy jako hříva,
krása se jen dívá.
Oči jako z pohádky,
krása leze po paty.
Oblečení je vždy hezké,
třpytivé a lesklé.
Šikovná je jako včela,
ráda s námi chodí ven.
Eliška a Nela 3. A

Vašík
Má hodně knih
a má málo pih.
Rád píše příběhy,
nejdou mu výběhy.
Má největší deník,
je pěknej sloník.
Rád čte ty největší knihy,
má malé pihy.
Má rád hodně dětí
jako smetí.
Je to hezký kamarád.
Šárka a Adélka 3. A

Příloha žákovského časopisu

O králíčkovi
Jeden malý králíček
koupil si sám balíček.
Koupil si ho, koupil,
až se z toho zhroutil.
Anežka 3. B
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Vánoční

Vánoční čas

Jeden malý kapříček,
jmenoval se Petříček.
Ve vaničce leží,
jak v posteli z peří.
Ještě salát k tomu,
Santo, už pojď k domu.
A ten hodný Santa,
jmenoval se Franta.
U stromku je dáreček,
a v tom dárku zvoneček.
Zvoneček už zazvonil,
Štědrý večer tady byl.
Anežka, Sofie 3. B

Už nadchází čas,
kdy Vánoce vítaj nás.
Na stole je perníček,
pekl ho sám Jeníček.
Perníček je hezký,
recept na něj český.
Vosí hnízda, rohlíčky,
jsou od naší babičky.
Vánoce nás vítají,
Dárky venku lítají.
Ahoj děti, dětičky,
nesu vám tu hračičky.
Sice jsou jen maličké,
ale pro vás celičké
Alžbětka, Sofie 3. B
Stromeček

Markéta 7. A

Byl jeden domeček,
ve kterém byl stromeček.
Zdobila ho Anička,
byla tam i vanička
V té vaničce kapři,
jsou to velcí machři
Alžběta, Sofie 3. B

Připomenutí výročí 17. listopadu

O stromu, který žil jako princ
Jednou kdysi dávno kouzelný dědeček zasadil semínko. Nebylo vidět
a všichni lidé po něm šlapali, ale najednou semínko začalo klíčit a u semínka
se za sto let objevil zámek.
V zámku žil král, královna a princ. Princ vyrostl a ze semínka vyrostl
strom. Princ si všiml, že na stromě na jejich zahradě rostou zlatá jablka.
A v průběhu času si princ vzal za ženu princeznu Jasněnku.
Když princ začal stárnout, strom se zlatými jablky začal usychat.
Když princ zemřel, ze stromu spadla všechna zlatá jablka, ale vedle starého
usychajícího stromu vyrostl nový klíček a čekal na nového prince.
Míša 6. B

Anička 7. B

Kočka Vločka
Byla jedna kočka,
jmenuje se Vločka.
Potkala tu kočku,
bílou jako vločku.
Ptá se jí, co dělá,
ale ona to nevěděla.
Lukáš 3. B
Natka 8. B

