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Valentín je sviatok zamilovan

Je to sviatok lásky a 

kamarátom a rodine. Tento sviatok majú všetci radi. Na     

Valentína sa nikto neháda. 

TwtÅ ^É{tâà GAUA 

      

 

 

Deň svätého Valentína, čas lásky nám pripomína.

Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.

Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.

 

                             Valentín 

Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2.

 šťastia. Posielajú sa Valentínske

rodine. Tento sviatok majú všetci radi. Na     

Valentína sa nikto neháda. Je to krásny sviatok.                   

Deň svätého Valentína, čas lásky nám pripomína. 

Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené. 

daruj každý deň, možno splníš iným sen. 

ých. Tento sviatok sa koná 14.2. 

sa Valentínske  srdiečka                                                         

rodine. Tento sviatok majú všetci radi. Na     

                 

 

 



 

 

                             Valentín 

Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2. 

Je to sviatok lásky a šťastia. Posielajú sa Valentínske  srdiečka                                                         

kamarátom a rodine. Tento sviatok majú všetci radi. Na     

Valentína sa nikto neháda. Valentín sa koná raz za rok. Na                                      

Valentína sú všetci zamilovaní spolu. Je to krásny sviatok.                   

TwtÅ ^É{tâà GAUA 

 
 



VALENTÍN 

Na Valentína sa ľudia obdaruvávajú. Hlavne 

manželia a tí čo sa majú radi. Ako vidíte toto  

srdiečko je veľmi pekné dá sa spraviť ľahko. Najprv 

nakreslite srdiečko, potom doňho vpíšte 

krasopisným písmom LOVE a nakoniec vygumujte 

to srdiečko. KONIEC : )   Lili Muka 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           VALENTÍN                                        

Valentín  je sviatok  zamilovaných . 

                         Koná sa  14.2.                       

Na tento  sviatok   sú  rodiny a zamilovaní spolu   

a dávajú si dary z lásky.             

                                                                               Niki  P. 



Čo  je pre mňa najcennejšie  

 

Pre mňa sú najcennejší moji rodičia. Prečo? 

Pretože sa o mňa starajú, majú ma radi a sú moja rodina. 

Mám aj sestru, babku a deda, veľmi veľa tiet, sesterníc, bratrancov a jedného uja 
: ). 

Dá sa povedať, že mám veľmi veľkú rodinu. Ja som mojej rodine vďačná ,že sa 
o mňa starajú. Aj keď na mňa niekedy nakričia, čo sa nestáva často, mám ich 
rada. Viem ,že to čo som spravila, nebolo veľmi rozumné a mám z toho 
poučenie. Mame niekedy pomáham s upratovaním a ocovi pomôžem variť. Aj 
keď on hovorí, že sa od hrnca mám držať ďalej, ale mne sa variť chce. Som 
rada, že mám takých rodičov ako mám. Veľmi chcem, aby mi kúpili psa .Raz 
som mala zajka všetci sme si ho zaľúbili, ale on za 2 týždne zomrel : (. 

 

LILI MUKA, 4.B 

 

 

 

 



    Môj najlepší kamarát           autor: Adam Kohaut 4.B. 

 

Môj najlepší  kamarát je Matúš. Je nižšej postavy a je chudý. 

Má modré oči a tiež hnedé vlasy. Má tmavšiu pokožku. Je 

strašne otravný. Ale vie aj rozosmiať. Hovorí všelijaké vtipy. 

Stále keď s ním sedím, ma rozosmieva. Je rýchly. Keď niečo       

nemám, požičia mi. Občas sa ma pýta, či by som mu 

nepomohol s úlohami,  čo nám pani učiteľka dá. Je to super 

kamarát a tiež dokáže rozosmiať celú triedu. Poznám sa s ním 

7 rokov. Pre toto všetko je Matúš môj najlepší kamarát.   
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