Môj Bardejov

Dňa 19. 11. 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie mestskej literárnej súťaže
Môj Bardejov. Naša škola získala v 3. kategórii 2 ocenenia.
Natália Rimárová z 9.A získala 1. miesto a Laura Labovská z 8.B
sa umiestnila na 3. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Ocenené práce:

Bardejov – moje mesto
Prirástlo mi ku srdiečku,
mám v ňom otca, mamku, sestru...
Celá moja rodina
v rodnom meste srdce má.
Históriou ono dýcha,
je to naša veľká pýcha.
Výsad taktiež mnoho malo,
križovatkou ciest sa stalo.
Mnoho dôb už zažilo,
cez jarmoky hýrilo.
Dámy, ba aj veľkí páni
v kúpeľoch liečili rany.
Významní tu ľudia žili
aj mnoho diel vytvorili.
Tlačiareň kníh známa bola,
ba aj múdra Stöckela škola.
Doby dávne sú už preč,
o ňom je však stále reč.
Staré veci v úcte máme,
no aj nové vytvárame.
Turisti nás navštevujú,
skvosty vzácne obdivujú.
Veď pamiatky hrdo máme
aj v UNESCO zapísané.
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9. A
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Bardejov
Neveľké mesto na východe leží,
cez neho rieka Topľa
pomaličky beží.
Kráľovské mesto sa z neho stalo,
často sa v ňom niečo veľkého
udialo.

Roland je rytierom tohto mesta,
ešte aj dnes ho stráži
z výhodného miesta.
Farby erbu – modrá, červená i biela,
halapartne s ľaliou, celý je
pod ochranou anjela.

Veľké námestie históriou dýcha,
kostol, radnica, domy
sú naša veľká pýcha.
Raz do roka – udalosť je v meste,
na jarmok nik nepovie,
že sa mu tam nechce.

Okolo mesta je zeleň,
husté lesy, liečivé
pramene,
ako stvorené na oddych,
relax s rodinou
či kúpele.

Aj preto bol rok 2000
veľkou poctou
pre naše mesto,
vtedy ho zapísali
do svetového
dedičstva Unesco.

Všetku túto krásu nájdete
len na jednom
mieste,
iba v Bardejove,
v mojom rodnom
meste.

Názov súťaže: Môj Bardejov
Meno a priezvisko autora: Laura Labovská
Škola: ZŠ, L. Svobodu 16, Bardejov
Trieda: 8.B
Vyučujúca SJL: Mgr. Stanislav Polák

