Starkí sú studnicou múdrosti

Dňa 17. 10. 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola literárnej
súťaže Starkí sú studnicou múdrosti.
Ocenené práce:
2. kategória: (5. – 6. roč. )
Viktória Kmeťová, 6. A

3. kategória: (7. – 9. roč.)
Dorota Porubská, 8. A
Natália Rimárová, 8. A
Sabína Pavličková, 8. A

Dňa 4. 11. 2014 sa v CVČ uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola
literárnej súťaže Starkí sú studnicou múdrosti.
V 2. kategórii vyhrala Viktória Kmeťová 1. miesto a v 3. kategórii
Dorota Porubská získala rovnako krásne 1. miesto.
Srdečne blahoželáme!

Ocenené práce:
Moji starkí

Každému z nás dobre padne,
keď do lona starkým sadne.
Vľúdny pohľad, drsné dlane,
chvíľa, čo v nás vždy zostane.

V živote si prešli veľa,
nikdy sa nevzdali cieľa.
Hoci im čas vyryl vrásky,
srdce majú plné lásky.

Nežný úsmev od rána
rozdá nám stará mama.
Aj dedko sa tvári fit,
rád utrúsi aj dáky vtip.

Čas, ten neúprosne letí...
A ich dom je plný detí.
Tešíme sa z dňa každého,
keď môžeme navštíviť starkú i starkého.

Viktória Kmeťová 6.A

Starká

Neľahká je cesta, ktorou človek kráča.
I pre mňa je ťažká, neraz výhľad strácam.
Nemusím však touto cestou kráčať sama,
pomáha mi s láskou moja stará mama.
Od mala sa o mňa s láskou starala,
každý deň mi kúsok seba dávala.
Rozprávky mi veľmi rada rozprávala,
vždy v nich dobrá víla nad zlom víťazila,
v skutočnosti bola tiež len dobrá, milá.
Hoc už nie som malá, ale väčšia som,
otvorený pre mňa je jej malý dom.
Nespokojnosť, smútok vždy sa rýchlo minie,
vtedy keď je moja drahá starká pri mne.
Pohladí ma, povie ticho dve-tri slová
a keď mi je lepšie, usmievam sa znova.
Do cieľa už starkej chýba kúsok len,
vždy keď je jej ťažko, ja jej pomôcť smiem.
Ako ju mám rada, ukázať jej chcem,
povedať jej vrúcne: „Starká ďakujem!“

Dorota Porubská 8.A

