
Dobry den, váňeni pŤátelé,

vím, že pro první kategorii není literární soutěž určena, ale přesto si dovoluji k obrrázkům
připojit i práce dvou dívek z páté řídy,
Při pročítrání propozic soutěže dívky ,,záviděly" těm starším, že mohou i psát a pak při volné
tvorbě ve slohu napsaly tyto práce. Ačkoliv závěr jejich pracíje dost podobný (a docela mě
toto zjištění zaskočilo), práce psaly samostatně.
Při přepisu prací jsem upravovala pouze čárky v souvětí a sem tam nějakou gramatickou
chybiěku.

Yéíim, že i Vás tato dílka potěší.

Přeji Vlám všem krrásné Vánoce a do nového roku jenom to nejlepší.

1. prosince 2014

ry9
Mgr. LenKa Sakařová,

zš zborovice



Jakou barvu má štěstí?

Barvy jsou až tak krásne, ale hlavně jsou jako stvořené pro štěstí.
ŠtesU ma jakoukoliv barvu, podle toho, kterou si vyberete,

Vědci, aružádnl učenci světa nemohou říct, žekdyž si vyberete barvu
lásky, tak nebude barva štěstí červená, že štěstí má určitě barvu žlutou,
protože když svíti slunce, každý má i dobrou náladu.
Každý si spíš vybere veselou bawu, protože dá člověku radost do života.
Proč někdo někdy neřekne, že štěstí má barvu šedou? Yždyť déšť má
také barvu šedou, akdyž prší, jsou všichni doma, hrají si společně hry
a tak se i lépe poznají. Nebo řeba černou, Černá je noc a v noci je všude
klid, mír, ticho.
Krásná bílá je taky barva štěstí. }e jako sníh, jako sněhové radovánky.
}sou tak výjimečné,lidé vypadají šťastně.
Šťastní můžeme být i zbarevných zviŤátek. Například ze žlatých a roz-
tomilých kuřátek nebo z pestrobarevného kohouta na dvoře,
Krásná modrá barva je také barvou štěstí. }ako jasné modré nebe, které
všechny oslní. Zelená jako louka s voňaqými květinami nebo zlatá a
stříbmá jako vánoční ozdoby.YždyťYánoce jsou svátky štěstí, klidu
a pohody, sblížení celé rodiny. Na Vánoce si vaříme výbomou houbovou
polévku, tudižbawahnědá je také barvou Vánoc, barvou štěstí a lásky.

Pro mě je ale to nejcennější rodina, je to největší štěstí, všechna
dobrodružství, co spolu proživáme. }e mi tak trochu líto těch, kteří svou
rodinu nemají.

Rodina má barvu štěstí, ale na to si asi musí přijít každý sám.

Beáta Nováková
10 let - V. třída

ZŠ Zborovicg Sokolská 21'l,, 7 68 32
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Jak vypadá štěstí, ptáme se všichni.
Štcsti můZe mít podobu všeho, Štěstí může býtmaláčervená beruška
s černými tečkami.
Pro mě je štěstí mnohobarevné - červené, bílé, modré, žlaté, íialové,
oranžové, zelené a pro některé rrrožná i šedé nebo černé. Každá tabarva
mně něco připomíná. Červená velkou lásku, bílá - to je klid a mír, modrá
pracovitost a dálku žl:uáje prý štěstí ve hře, fialová značí šikovnost,
rižová je zrrakem velkého přátelsťví, hnědá pro mě znarrrená úrodnou
půdu. Zelená - to je jaro, mnoho květin. Oranžová - léto, prázdŇny,
spokojenost.
Když pŤijde šedá? Tak to už musí štěstí jít raději někam jinam. Po šedé
nastupuje černá a ta je pro mě spíš znakem neštěstí.

Štěstí může vypadat jako delfín v moři, co přináší radost dalším
zv ií atťtm, lidem i rostlinám.
Štěstí může mít podobu vzduchu naZemi.
Štěstí může vypadat jako žena či muž, nebo novorozené děťátko.
Chvilku chvilinku může vypadat jako někdo z nás,

Moje štěstí vypadá jako rodina.
Všichni by si svého štěstí měli vážit za to, co pro ně udělalo,

Já musím štěstí poděkovat,ptotože v mém životě v nějakém neznámém
přestrojení mi dalo poznatživotrli zkušenost. A tak teď už vím, jak chci
jednou vychovávat své vlastrú děti.

fsem štěstí vděčná, že mi dalo tu nejdůležitější věc - moji novou rodinu.

Alena Šelepská
11 let - V. řída
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