Detstvo v nás
Dieťaťa úsmev šťastný,
spokojnosť v jeho tvári
obličaj každému rozjasní,
v pamäti čosi rozžiari.
Spomienky v hlave víria
na vlastného detstva krásy,
na hry, zábavu a špásy,
nádhernú ľahkosť bytia...

Dominik Mikeska, 8.A

Deň detí

1. jún je sviatok detí,
je to deň čarovných kvetín.
Sviatok slávia všetky deti,
ich radosť ulicami letí.

Treba sa vyšantiť, kým to ide,
lebo dospelosť už o chvíľu príde.
Hoc slávime ho šesťdesiatykrát,
stále je to náš verný kamarát.

Plné sú ulice detskej vravy.
Prajem si, nech sa nám v živote darí.

Šimon Varga, 8.A

Dieťa – boží dar
Prvý nádych, silný plač...
Čo je táto osoba zač?
Z očí jej žiari láska, neha,
v náručí ma pevne zviera.

Mamke šťastie zalieva tvár,
priviedla na svet boží dar.
Je odhodlaná k svojej povinnosti,
preniesť ma z detstva do dospelosti.

Prvýkrát skúmam domov svoj.
Je tento macík určite môj?
Prvé slovo na jazyku mám,
o chvíľu už bez prestania rozprávam.

Rodičia majú úsmev na perách,
keď nečakane zjavím sa vo dverách.

Prvý krok už za sebou mám,
po byte behám sem a tam.

Škôlka mi prináša prvé priateľstvá,
s kamarátmi šantíme a hráme sa.
Teraz musím odložiť bábiku aj vláčik,
pripraviť sa na zmenu, budem prváčik.

Do školskej lavice nesmelo si sadám,
pani učiteľke do rúk kyticu vkladám.
V mojich očkách radosť svieti,
spoznám zase nové deti.

Dominika Trnovská, 8.A

Deň detí

Jar sa končí, je tu leto,
kvety kvitnú, žime si to.
Slniečko nám pekne svieti,
veď je sviatok všetkých detí.

Teší sa už každý malý,
detská radosť sa privalí.
Žiariace očká na rodičov hľadia,
tento moment peniaze nenahradia.

Pripravené sú už súťaže,
uvidí sa, čo kto dokáže.
Za odmenu sladkosť dostanú,
majú radosť nevídanú.
Zážitkov je veľmi veľa,
zábava na deň detí je vždy skvelá.

Roman Kuník, 8.A

Detstvo

Detstvo je rosa,
detstvo je kvet,
vyparí sa, odkvitne,
už ho viac niet.
Detstvo je určite najlepšia vec,
každý dospelý by ho chcel späť,
Deti tie sa majú skvele,
učia sa, hrajú, sú veselé.
Zakaždým sú stredobodom pozornosti.
No občas vedia aj človeka nazlostiť.
To však k tomu všetko patrí,
Veď každý z nás bol raz malý.

P.Röhman, 8.A

Detstvo a mladosť

Veľké oči mamu tíško hľadajú,
vyzerá to, že sa roky poznajú.
Na perách sa už úsmev črtá,
susedia majú malého vnuka.
Čas ubehol ako voda,
malého už škôlka volá.
Kamarátov ako smetí,
to sú teda milé deti.
Hračiek po ňom už veru niet,
je to náš malý kazisvet.
Teraz s kamarátmi chodí do školy,
aby v budúcnosti hlúpi neboli.
Fyzika mu však nevonia,
berie ju trochu pozvoľna.
A už naňho stredná čaká,
on sa tam však len tak fláka.
Budúci rok maturuje,
tento rok však oslavuje.
Oslavuje svoju dospelosť,
nervózny je zo toho dosť.
Lúči sa s detským svetom,
necháva ho druhým deťom.
Na svoje detstvo však spomína rád,
taktiež na každé svoje víťazstvo i pád.

Romana Čanigová, 8.A

Starkina mladosť
(voľný rým)

Mladosť.
Najkrajšie obdobie života.
Zdá sa, že trvá len okamih.
Zrazu sa spamätáš.
Na staré dni po boku vnúčat
na mladosť svoju spomínaš.
Mladosti časy.
Svet sa zdal svetlý.
Ty tu sedíš,
v jeseni života
premietaš si zašlé časy.
A túžiš ich opäť prežívať.
So spomienkou na mladosť
žiješ svoj dlhý život.
Dosiahla si v ňom všetko, čo si chcela?
Adam Rybanský, 8.A

