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VIDÍM VEĽKÚ KRAJINU  
 
Vidím veľkú krajinu,  
novodobú úniu.  
Rieka si ňou bičom plieska,  
prebuď sa už,  moja vieska.  
Bývame v rôznych krajinách,  
vo veľhorách i rovinách.  
To je veru krásny svet,  
ľudia si ho vážia, aby bol sťa kvet.  
   
Chceme byť spolu naďalej a stále  
ako princezná s princom na rozprávkovom 
bále.  
Ak  aj dobré srdce máš,  
ostatným rasám pomáhaš.  
   
Slniečko keď ráno kráča,  
chce sa kochať v tráve vtáča.  
Potok tečie, voda zurčí,  
včielka letí, čmeliak bzučí.  
   
Krúži orol, veľký vták,  
bude lepšie, veru tak.  
Krúži vetrík na rogale,  
dívajte sa, ľudia, hore!  
   
Uvidíte kraj môj milý,  
uvili ho krehké víly.  
Len si spievaj domovina,  
len ty to vieš, žiadna iná.  
   
Európa je svetadiel,  
každý má v nej malý diel.  
Aj Slovensko moje malé  
má v nej svoje miesto stále.  
   
Máme veľa rôznych športov,  
nechýba  nám ani folklór.  
Všetko spolu tvorí celok,  
veď to veštil múdry prorok.  
   
Krásu krojov európskych  
tvoril starý kúzelník.  
Je v nich  cit a veľký vkus,  
jednoznačne si to skús.  
   
Európa – to sme my –  
bieli, čierni, miešaní –  
každý chce byť vzdelaný.  
   
Keď sa večer v diali zora zapáli,  

myslím často na tých, čo lásku nemali.  
Láska, život – nech je v nás,  
veď nám plynie mladý čas.  
   
Žiaci  7.B 
 
EURÓPA  
   
Európa milá,  
ty krásou rozvitá.  
Každá časť je kútom sveta,  
keď ho zazriem, poteším sa. 
Mestá a dediny sa spojili,  
pomáhajú si, aby prežili.  
Život láskou prekvitá,  
čas uteká a uteká. 
Spájajú nás rôzne ciele,  
ktorým všetci veriť chceme.  
Moja krajina spravila historický krok,  
zlatým písmom zapíše sa ten rok.  
   
Lenka Hľadajová, 6.C  
   
KRÁSNE ROZDIELY  
   
Ja som biely,  
ty si čierny,  
ja som mulat,  
ty si Róm.  
   
Všetci sme len malí králi.  
Tvorme spolu svätý dóm.  
Jeden krásny,  
druhý vzácny,  
stačí iba veriť na sny  
a riadiť sa podľa básní.  
   
Tieto slová patria vám,  
čo chcú z tela krásny chrám.  
Nech sa snažia budovať,  
krásnu stavbu murovať.  
   
Európa - to sme my,  
ľudia blízkych umení.  
Dohoda –aj to sme my,  
hoc sme rôznych prímení.  
   
Klára Ábelová, 7.D          


