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Tajná láska
NATÁLIE VALKOVÁ, 8. TŘÍDA

Miluji Tě strašně moc,
chtěla bych s Tebou být každou noc.
Miluji jen Tebe,
snesla bych Ti modré z nebe.
Pokaždé, když se na mě podíváš,
krásný úsměv u toho míváš.
Ani nevíš, co pro mě znamenáš,
i když mi lásku svou stále
nedáváš.
Možná ani nevíš, že existuji
a jak moc Tě miluji.

Láska je divná věc
MATOUŠ CHOMISTEK, 7. B

Láska věc je divná,
když ji nemáš, tak ji chceš,
a když přijde, tak běduješ.
Láska věc je podivná,
nikdo se v ní nevyzná.

Kamarádský
Valentýn

Láska
EVA MICHALOVÁ, 8. B

Láska je prima věc,
je dobrá jako pes.
Já mám lásku k dinosaurům,
ale taky k velkým klukům.
Už jsem měla lásky hodně,
ty však stály za pakoně.
Ani jeden neměl zájem,
myslel si, že je s láskou amen.
Nakonec jsem to však vzdala
a lásku jsem hodila za záda.
To však trvalo jen chvíli,
v naději se mi Luki zalíbil.

Jak se jmenuje
svátek lásky?
KAROLÍNA JANOVÁ, 6. TŘÍDA

Svátek lásky – jak se jmenuje?
„Valentýn!“, každý se z něj
raduje.
Láska je v nebesích jen
a já si sním svůj valentýnský
sen.

Láska – ta
nejvzácnější věc

Je to vážně prima kluk,
černovlasý, hodný lump.
Je kamarádský a tolerantní,
baví se se mnou a používá
vtipné hlášky.
Když mě ale nevnímá,
láska náhle zaniká.
Jakmile mu přijdou kluci,
já si zase řeknu „kruci!“
Vše se vrátí do starých kolejí,
kde je láska? No přece v háji.
Lásky jsem se zase vzdala,
opět jsem ji proplakala.

Bolavá láska

Láska

ZUZANA RAJNOCHOVÁ, 8. B

TEREZA MUROŇOVÁ, 7. A

ONDŘEJ VNENČÁK, 8. A

Láska je bolavá,
s každým jen zamává.
Miluješ nejvíce člověka,
kterého mít nemůžeš,
láska je bolavá,
s tou si nepomůžeš.

Když na tebe myslím,
srdíčka na papír kreslím.
Ten můj milý na mě myslí,
valentýnky pro mě syslí.
Láska je fakt těžká věc,
není lehká přec.
A když na něj pomyslím,
tuhle báseň vymyslím.

Valentýn je lásky svátek,
škoda že není každý pátek.
Je to sice na nic brzo vstávat,
ale stojí to za to, polibky hezkým holkám dávat.
Můžeme jít s nimi ven,
to byl vždy můj velký sen.

Nelam mi srdce
ALEXANDRA VELARTOVÁ, 8. B

Nelam mi srdce dřív, než ti ho
dám,
neříkej „ne“, dokud se Tě
nezeptám.
Neříkej, že nejdem k sobě,
dřív, než se přesvědčíš,
můžeš hodně ztratit tím, že se
v tom zmýlíš.
A zdá se, že si nejsme cizí,
chci to vnímat, než to navždy
zmizí.
A pokud je to mezi námi vážně
skutečné,
tak je to skvělé i báječné.
Je naše srdce stále otevřené?

Láska je jako chrám,
je vzácnější než drahokam.
Milovat můžeš jen jednoho,
mít ráda můžeš každého.

Začíná Valentýn

RADIM GOLOMBEK, 7. B

TEREZA PĚNTÁKOVÁ, 9. A

Natrhám ti kopretiny,
napíšu ti básničku,
dám ti pusu na jmeniny,
zazpívám si písničku.

Skončila zima, skončil mráz,
svatý Valentýn je tu zas.
Venku roste první kvítí,
Z oken jde do domu jas,
Slunce roztomile svítí
a mně se stýká, lásko, zas.
Tím chci říct, že miluji tě moc,
tak jako měsíček připomíná
noc.
Krásný Valentýn, miláčku, ti
přeji,
ať tě vzpomínky na mě sladce
hřejí.

Miluji
DOMINIK HORŇÁK, 8. A

JAN HŮLA, 8. B

Valentýn je svátek komerční,
peníze za kytku si odečti.
Máme se milovat z donucení,
i když mezi námi láska není?

JAN MIKSA, 8. B

Láska je krásný lidský cit
a je naprosto volná volba toho
využít.
Někteří však fatální chybu
dělají,
a to takovou, že s láskou příliš
spěchají.
Každá láska má svůj čas
a vyplatí se s ní počkat.

My nechceme se křížit
a peněz moře utratit,
my chceme svobodně žít.
Když mám někoho rád,
nemusím na svátek čekat.
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Přání

Valentýn

Kdy začít s láskou?

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Láska tě sváže řetězy,
každou noc ti tečou slzy.
Miluješ dnem i nocí,
hloupost tě má ve své moci.
Časem pochopíš, jaká láska je,
láskou se mýlíš, láska bolavá
je.

Musím tě však nejdřív najít,
nevím, kde se skrýváš…
Nesmíš mi to déle tajit,
ve snu na mne kýváš.

Miluji ho nekonečně moc,
chci s ním být celý den i celou
noc.
Moje maminka říká: „Nejste
manželé,“
ale ona asi nikoho nemiluje,
a proto neví, jaké to je.

Láska, která počká,
bude i více pevná.
Když však bude spěchat,
méně bude trvat.
Problémem však je,
že v konkurenci rychlejší
vyhraje.
Lepší je tak přátele si najít
a u tohoto stadia se chvíli
zastavit.

Láska je jako doga,
účinkuje jako droga.
Nejdříve je krásná,
ale je velice zrádná.
Zákeřná je dost,
je jako rozpadající se most.

Půjdem spolu na procházku,
chytnu tě za pacičku,
ve vzduchu je cítit lásku,
tak snad mi dáš hubičku.

ŠÁRKA ZNIŠČALOVÁ, 9. A

LUKÁŠ TOMKA, 6. TŘÍDA

Valentýn je den, kdy se zamilujem.
Valentýn je nej, tak si ho užijem.
A když nikoho nemáš,
nezoufej, však se dočkáš.
Valentýn je svátek lásky,
mám ho rád, protože je i
kamarádský.

Svátek lásky není
každý den

Valentýnská říše

Lásky čas

MARIOLA LYČKOVÁ, 7. B

DENISA VINÁRKOVÁ, 5. A

Znám jednu malou říši,
kde se všechno liší.
Lidé se tu rádi mají,
lásku si navzájem rozdávají.

Valentýn je čas lásky,
nikdo při ní nemá vrásky.
Jeden chlapec poznal dívku,
krásnou jako jarní květ,
však dívka ho odmítla
a chlapec řekl: „Proč zrovna
teď?“
Pak mu dala druhou šanci
a dívka mu řekla: „Veď mě“,
jenže chlapec řekl: „Teď ne,
už toho mám dost
a mám na tebe zlost.“

Lásku mu vyznám hned,
jen ať to ví celý svět.
Když Valentýn začíná,
každý chytrý usíná.
Žijte svobodně a s láskou, lidi.

Jiskřička lásky
KARIN HAVLASOVÁ, 9. A

Láska může být mezi dvěma
lidmi,
jeden do té malé říše nemůže
nikdy.
Pod rozkvetlou třešní pusu si
dají,
velice moc se rádi mají.
Milují se hrozně moc,
jeden druhému si jdou na
pomoc.
Tahle říše je o Valentýnu,
v tomhle krásném zimním
týdnu.
Tuhle lásku na každém rohu
vidět můžeš
a přitom toho moc lituješ,
že jsi sama a nikoho nemáš
a nikomu tu sladkou pusu
nedáš.

Láska každý den
MARTIN KRZYSTEK, 8. TŘÍDA

Miluji ji každý den,
i když nejsem připraven.
Miluji ji strašně moc,
zavolá mě, já přijdu na pomoc.
Když ji vidím, srdce mi tluče,
„ťuk, ťuk“ tluče tak hlučně.
Zjistil jsem, že to je láska,
ta holka je vážně kráska.

Básně zaslali žáci ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava- Poruba, p.o.

Já miluji už hrozně moc,
ale potřebuji s tím pomoct.
Já miluji už čtyři roky,
ale nedělám žádné pokroky.
Já jí to nedávám najevo
a z toho je mi dost stydno.
Udělal bych pro ni vše,
ona je mé vše.

Do lásky nejde nutit člověka,
který na vaši přítomnost
nečeká.
Musí přeskočit pomyslná
jiskřička
a zahřát oba dva u srdíčka.
Láska se budovat musí,
když si tím svoje zkusí,
jestli má tu odvahu,
dát tomu tu námahu.
Ale když to jednou zkusíte,
že to stálo za to, určitě
zjistíte…

Valentýn není jen
pro krásky
ANETA VNENČÁKOVÁ, 5. A

Valentýn je čas lásky
a není jen pro nějaké krásky.
Láska plane v každém z nás,
nehasí se ale snáz.
Láska plane v každém věku
a mně je z ní někdy i do breku.
Na Valentýna dopis dostaneš,
ne vždy se z něj ale raduješ.
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