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NONSENS
Všetko naopak

Lev šoféruje po meste,
v zafúľanej veste.

Mačka hasí v budove,
o chvíľu to bude hotové.
Hroch strieľa na poli,
už má plné vedro molí.
Mravec varí v kuchyni,
uvaril tam veľa slaniny.
Policajt vrčí v klietke,

potom je vo veľkej hádke.
Hasič lezie po povale,

vo veľkom pracovnom návale.
Poľovník sa kúpe v blate,

potom sa aj vyvaľuje v rýdzom
zlate.

Kuchár nesie drevo v mravenisku,
potom lezie unavený k svojmu

domisku.
Matej Repka, 5.A

Raz ráno
Raz ráno Ferko vstal a išiel do školy ako každý deň.
Sadol do autobusu a pokračoval vo svojej ceste do
mesta. Keď prišiel konečne na Mesiac, sadol na loď a
plavil sa po meste.
Keď išiel domov, tak sa hral celý deň na Marse. Mal tam
veľa dobrých kamarátov Mimoňov. Po dlhom dni Ferko
išiel spať.
„OOOOAAAAAAAA!" snívalo sa mu o tom, ako autá
jazdili, lode plávali.
„Fúúúj, to bolo také realistické!“ Po zemi sa prechádzali
zelení MARŤANIA a boli veľmi mierumilovní.

Juraj Dolinič, 5.A

Alexandra skáče v horách,
lebo je teplo,

na koňa vysadla,
ale nemá sedlo.

Vodník štekal včera hlasno,
vo všetkom má jasno.
Hoci je veľmi hladný,

stále s ním je kopa srandy.
Dominik Hruščák, 5.A
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Žijeme zdravo
Banán, hruška, jablko,

každý deň si dám to i to.
S vitamínmi nie sú žarty,

potrebujem ich ja i ty.
Zdravo žijem, športujem,
zdravo sa aj stravujem.

Na telesnej som jak socha,
čokolády dám si trocha.
Obmedzím aj údeniny,

naložím si zeleniny.
Náš spolužiak Kristián,
žije si jak dáky pán.
Od Ľuba má slaninu,

je ju aj cez hodinu. Fuj!
Matej Šeba, 7.A

Statočný Bojko
Jakub je šiestakom. Volajú ho Bojko Jakub. Neviete
prečo? Jakub je veľký bojko. Bojí sa, keď zašuchoce
lístie, keď uvidí pavúka, ba dokonca sa bojí milučkého
zajačika svojej spolužiačky. Tvrdí, že ho pohryzie. Jakub
sa bojí všetkého, a preto býva terčom posmechu
spolužiakov. Bolo ráno ako každé iné. Jakub vošiel do
triedy a jeho spolužiaci začali kričať: „Bojko, čoho sa
zľakneš dnes?“
Jakuba to mrzelo, ale nevedel sa toho strachu zbaviť.
Keď sa vtom stalo niečo hrozné. Jeho spolužiaci Martin
a Oliver sa naháňali po triede, keď vtom sa Oliver
pošmykol a spadol na zem. Začal kričať: „Pomoc!
Pomoc! Asi mám zlomenú nohu!“
Spolužiaci sa tvárili, že sa nič nedeje. Jakub však hneď
zakročil. „Pani učiteľka!“ Nikto ho však nepočul, lebo
zazvonilo na hodinu. „Vydrž! Neboj sa, všetko dobre
dopadne,“ ubezpečoval Jakub Olivera. Zobral svoj
sveter a pravítka. Opatrne znehybnil Oliverovi nohu a
bežal po pomoc. Práve prišla do triedy pani učiteľka.
Keď jej Jakub všetko vyrozprával, zavolala sanitku a
pochválila Jakuba, že sa tak statočne zachoval.
Ostatných poriadne pokarhala, že nepomohli
spolužiakovi. Keď sanitka dorazila, tak zobrali Olivera do
nemocnice a tam mu dali sadru. Oliver bol veľmi vďačný
Jakubovi, že mu pomohol. Odvtedy už Jakuba nikdy
neprezývali bojkom.

Michaela Vaľová, 6.A
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BOJOVALI SME
PROTI DROGÁM

Aj ty chceš takto skončiť??
Bol jesenný septembrový deň. Nástup do školy bol
celkom obyčajný, ale pre malého piataka Maťa bol nie
veľmi dobrý. Prvý deň v laviciach a už sa z neho
vysmievajú. Malý Maťo sa časom bál aj prísť do školy.
Vždy mu robili zle, uťahovali si z neho, kradli mu veci a
ubližovali mu. Takýmto spôsobom to šlo dlhé tri roky. No
aj tak s tým však nikto nič neurobil, zostalo to v triede.
Začiatkom ôsmeho ročníka Maťo začal fajčiť, no ale aj
tak to neprestalo. Myslel si, že mu už preto nebudú robiť
zle. Po škole si partia spolužiakov, ktorá mu robila zle a
vysmievala sa mu, počkala v parku, cez ktorý Maťo
vždy prechádzal domov. Na chodníčku už stáli v krúžku
a zhovárali sa. V tom momente si Maťo zapálil cigaretu.
Všetci sa na neho pozreli a začali sa smiať a rozprávať
sa. Maťo bol už možno 12 metre pred nimi, ale oni sa
postavili vedľa seba tak, aby neprešiel. Spolužiaci sa ho
spýtali, odkedy fajčí a či aj pije alkohol. On sa však
pokúšal nejako prejsť cez nich, ale neúspešne. Boli to
mocní a svalnatí ôsmaci, ktorí bránili cestu Maťovi.
Maťo sa ich spýtal, čo od neho chcú. Vtom sa rozdelili
všetci piati a dali mu nejaký návrh. Pozvali ho na jednu
párty, na ktorej mohli byť osoby staršie ako 18 rokov.
Maťo sa nedal a povedal im, že nesmie. Má predsa iba
14 a nepije alkohol. Asi päť minút tam stáli a rozmýšľali
ako to spravia. No nakoniec povedali, že mu urobia
falošný občiansky preukaz. Tak mu ho spravili a pobrali
sa na tú párty. Tam ho však opili a nadrogovali. Prišiel
domov skoro ráno, ešte ani nesvitalo. Po prebudení sa
cítil hrozne. Maťo povedal, že alkohol, cigarety a drogy
už nechce ani vidieť. Takto medzi ostatných nezapadne
a uškodí len sebe.

Natália Geletičová, 7.B

Celkom obyčajný príbeh
Bol to typický mladý človek, teda chlapec. Dobré
známky, slušná rodina. No raz to všetko začalo.
Bol som ráno v škole a bola hodina dejepisu, nudil som
sa a tak som pozeral von oknom. Všimol som si
skupinku chlapcov na dvore. Tak dlho som sa na nich
pozeral, až si to všimla učiteľka, ale neriešila to. Po
skončení školy som šiel domov cestou, ktorou som videl
ísť tú skupinu chlapcov. Pri múre sedela žena stredného
veku, vlasy mala pomerne vypadané, ohavné a šedivé.
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Zrejme od dymu mala pokožku žltú a škaredú. Keď som
okolo nej prechádzal, usmiala sa na mňa. Tá žena
uvidela policajtov na druhej strane ulice a na chodník
odhodila divné biele vrecúško. Zdvihol som ho a obzrel
som si ho. Netušil som, čo v ňom bolo, tá žena na mňa
žmurkla a ukázala mi, aby som pokračoval vo svojej
ceste. Tak som šiel rýchlo preč. Keď som prišiel domov,
rodičom som to nepovedal. Vedel som, že máme v
triede chlapca, ktorý večne berie drogy. Prekvapuje a
udivuje ma to, že mu na to ešte nikto neprišiel. Myslel
som si, že on bude vedieť, čo to je. Tak som ho zavolal
domov. Prišiel ku mne a opýtal som sa ho, čo to je.
Odpovedal mi, že kokaín. Povedal som mu celý príbeh,
ale on náhle vyhŕkol meno tej ženy. Ani sa nedivím, že
ju poznal. Potom sme šli do kôlne a tam sme si ten biely
zázrak vyskúšali. Bolo to divné, ale všetky starosti zo
mňa opadli.
O týždeň nato ma zobral do divného domu, kde bol
smrad a neporiadok. A všetko to začalo, stal som sa
závislým na drogách. Každý týždeň v piatok sme tam
chodili. Potom to bolo častejšie a častejšie. Skúšal som
vždy rôzne nové drogy. A keď som šiel domov po moste,
nenadopovaný drogami, túžil som po nich, preliezol som
zábradlie. Stál som na okraji mosta a spomenul som si
na tú pani, ktorá mi ako prvá drogy dala. Uvedomil som
si, že vyzerám na pohľad rovnako ako tá žena, ba
horšie. Hnusil som sa sám sebe, rozmýšľal som, že
skočím. A ako chceš skončiť ty? Azda nie takto.

Mima Gajdošová, 7.B

Život ide ďalej
Každý veľký aj malý má svoj sen,
ktorý vo svojej mysli má len.
Dal som sa nahovoriť na zlé veci,
keď vtom prišiel chlapec a rozprával
samé kecy.
V tom momente som im povedal:
„Nechcem to!“ a ďalej to od seba dal.
Odstúpil som od ich party
a s kamarátom som hral karty.
Po chvíli som začul hluk,
rinčania skla zaznel zvuk.
Uvidel som alkohol
a okamžite som uhol.
Podišiel som bližšie,
všetko sa mi zdalo horšie.
Nechcem to takto vidieť,
mladí musia život ľúbiť.

Katka Serejová, 7.B
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Mladí ľudia dnešnej doby
Mladosť je najkrajšie obdobie v živote človeka, ale
mnohokrát si to nedokážeme vážiť a premárnime ju
neuváženými činmi, ktoré sa však nedajú vrátiť späť.
Veď určite sa zhodneme v tom, že mladý človek nám
niekedy pripadá ako naozaj zvláštny tvor mení nálady
doslova z minúty na minútu. Dokáže pomôcť, rozveseliť,
ale aj ľahko sa nahnevať, rýchlo sa nadchnúť pre niečo,
ale aj ignorovať dôležité veci.
No i napriek mnohým dobrým vlastnostiam sa mladí
ľudia v dnešnej dobe vo všeobecnosti považujú za
nevychovaných a neslušných. Pýtate sa prečo? Bude to
asi preto, že mnohí vnímajú tínedžerov len ako lenivcov
závislých na počítačoch, mobiloch alebo ako
nezodpovedných školákov, ktorí sa flákajú poza školu.
Lenže každá minca má dve strany a to isté platí aj o
mladých ľuďoch. Dokážu si užívať život tak ako nikto, no
nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca. Za
maskou „drsňákov“ sa skrývajú citliví a slušne
vychovaní ľudia so srdcom na pravom mieste. Radi
pomáhajú starším, veď koľkokrát sme už čítali v
novinách o tom, ako mladý človek pomohol staršiemu. A
preto netreba odsudzovať mladých ľudí len za to, že sa
nevhodne vyjadrujú, niekedy sa nezmestia do kože, sú
trochu lenivejší alebo to niekedy preženú so
sebavedomím. Veď každý sa učí na vlastných
chybách...

Richard Antony, 9.B

Pozitíva a negatíva mladosti
Mladosť. Čo to vlastne je? Je to veľmi zaujímavé
obdobie. Sme mladí, pohybovo zdatní a užívame si
voľnosť. Ja osobne som v tomto veku šťastná a zdravá.
Najdôležitejšie je zdravie, láska a rodina, myslím si.
Pozitívne stránky mladých ľudí vidím v tom, že ešte
stále chodia tráviť svoj voľný čas vonku. Bicyklovanie,
korčuľovanie a iné vonkajšie aktivity robím aj ja. Veľmi
veľakrát sa stretávame na ihriskách a iných uličkách
obce. Som jeden človek z tých obyčajných mladých
ľudí. Snažím sa užiť si svoj život čo najviac, aj keď
nevravím, že je všetko dokonalé. Každý trávime svoje
voľné chvíle inak. Niekto má rád hudbu, tanec, iný zasa
prírodu, prechádzky a pod. V dnešnej dobe sa viac
venuje mládež mobilným a digitálnym veciam ako
učeniu. Dokázali by sme si život predstaviť bez
mobilov? Ja osobne nie, lebo mobil používam bežne.
Problémy dnešnej doby nie sú ľahko riešiteľné. Svet
potrebuje vzdelaných ľudí, preto by sme sa mali
sústrediť hlavne na štúdium. Netreba zabúdať ani na
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medziľudské vzťahy a užiť si svoju mladosť.
Alexandra Šebová, 9.B

Život mladých ľudí mojimi očami
Moderná doba má svoje výhody a nevýhody. Všetko
toto sa prejavuje aj na našej výchove. Niektorí považujú
za najväčšie hodnoty peniaze. Ja osobne považujem za
najdôležitejšie v živote lásku, šťastie, dôveru, rodinu a
drobné radosti dňa. Trpezlivosť a náladu pokladám za
každodennú rutinu. Negatíva mladých ľudí sú
technológie v dnešnej dobe. Mládež, do ktorej patrím aj
ja, sa viac zaoberá mobilmi a tabletmi ako učením a
športovaním.

Diana Vargová, 9.B

Svet počítačov, internetu a mobilov
Počítače, internet, autá, mobily, televízia  súčasť života
takmer každého tínedžera. My, súčasná mládež,
rastieme v úplne odlišných podmienkach ako vyrastali
naši rodičia, starí rodičia. V ich detských časoch nikto
nevlastnil počítač, nepoznali nijaké playstation, žiadna
domácnosť nemala sto TV kanálov a dokonca ani auto
nemali všetci. Namiesto toho väčšinu voľného času
trávili s kamarátmi, liezli po stromoch, naháňali sa.
Rodičia sa báli, keď ich deti neprišli domov, lebo o
mobiloch sa im ani nesnívalo. Ich život bol
"bezstarostný,“ naučili sa byť samostatní a zažili pravé
kamarátstva. Nehovorím, že dnes pravé kamarátstvo
neexistuje! Určite áno... Ale v mnohých prípadoch
pravého kamaráta nahradil počítač. Namiesto toho, aby
išli na ihrisko hrať futbal, zapnú si počítač a zahrajú si
ho doma. A čudujeme sa? Veď všetko nám uľahčuje
internet.
Ďalšou "potrebnou“ vecou pre človeka je auto. Väčšina
ľudí, keď dosiahne 18 rokov, uteká si robiť kurz 
vodičák. Auto je určite potrebné, ale pre niektorých až
chorobne dôležité. Kedysi ľudia nemali na výber a
museli dlhé vzdialenosti prejsť pešo alebo na bicykli. A
dnes? Niektorým je ťažko urobiť pár krokov k susedom.
Dnes je najľahšie sadnúť do auta a ísť. O pár rokov asi
nebudeme vedieť, čo znamená slovo prechádzka. A
potom sa všetci čudujme, že už malé deti sú obézne.
Nemôžeme zmeniť všetko, ale môžeme zmeniť veľa,
napríklad seba. Môžeme byť lepšími žiakmi, deťmi.
Môžem a chcem byť dobrou dcérou, byť príkladom pre
mladšieho súrodenca.

Patrícia Plitková, 9.B
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