
JÁ A PUBERTA
Markéta Nahodilová

Zlobím se kvůli každé hlouposti,
nejsem už takový dobrák od kosti.

Kvůli všemu se rozbrečím.
Nevím, jak tu svou zlost vyléčím.

Chvíli jsem hodná,  chvíli jsem zlá.
Já jsem z těch nálad už vážně nemocná!

Už mě nic nebaví.
Všechno mě nudí!

Zlobím se na všechno,
co mě ráno budí.

Všechno je špatné.
Nic není dobré!

Nebe je černé!
Není modré!



Moje puberta
Aneta Doušková

Puberta je tmavá brána
do nového života ,
ale její prožití je jak,
kdybych měla umřít .

Schovává se jako dospívání,
ale umí mi pěkně zavařit.

Je tmavá, šeredná
a pro mě neúnosná . 

Puberta mě nutí chovat se hnusně,
neúnosně a hlavně drze,
 ož ovšem vadí všem lidem okolo mě . 

Doufám, že z tmavé brány
projdu s co nejméně škrábanci !



Dario Siviglia 

Je to takové zvláštní.
Cítím se silnější unavenější.
Potím se.Mám toho víc na práci!

Jsem víc vystresovaný,plánuji 
budoucnost.Zabývám se něčím 
složitějším, než když jsem byl 
mladší.

Odsekávám rodičům,je pro mě 
důležitější žvanec než 
famílie.Maluji grafity na zdi!

Chtěl bych,aby tohle období 
hned zmizelo!!!



Jiné ObDobí !!!!!
Kristýna Halabicová

Jsem uzavřená do sebe,
ani mámě se nechci svěřit.
Co ti je ???
Ptá se mě,
odpovím však jen „NIC“.

Mám dny veselé
a mám dny na nic.
Samota mě sleduje,
kde se hnu, tam je.

Ve světě, kde je lidí plno,
cítím samotu a pusto.
Pocity mám smíchané,
brečím a směju se kravině.

Jsem zvláštní člověk
v tomhle zvláštním období!!! 



Simona Johnová

Pubertu prožívám hrozně a nechtěně,
mamce pořád odmlouvám,
jsem nevděčná,
a když jsem na ni drzá,
potom je mi to strašně líto.

Někdy mám dobrou náladu
a hned potom je mi do breku.
V pubertě vše musí být podle mě,
když není, jsem naštvaná a zklamaná.

Dělám věci,
které ani nechci udělat,
a trápím se,
nevím, co mám v tu chvíli dělat.
Když mám volný čas,
přemýšlím, co bych měla napravit,
ale přesto to neudělám.

Myslím si,
že se to ale brzy změní. 

(DOUFÁM……)



PUBERTA  A  JÁ
Petra Jungvirtová

Jsem jiná, temná a osamělá . Teď už to není
ta malá holčička, co bývala .
Je ze mě slečna . 

Svět se přede mnou  schoval
a já jsem sama, jen sama .

Jako by mi někdo řekl,
teď se uč.

Já vím,
že svět je zlý,
ale puberta ho ještě zhorší.

Dělá ze mě zrůdu, která nezná slitování.

Změnila mě a já to vím ……………
musím projít temným křoví
a nikdo na to neodpoví… 



Puberta
Petra Kubáková

Puberta a já.
Se mnou si tak zahrává.

Když řeknu doma neslušné slovo,
mamka řekne: ..Nech toho.“

Mění se mi nálada,
to není taková zábava.

Tak ta puberta si se mnou zahrává,
nemám ji moc ráda.

Já a moji kamarádi se spolu bavíme,
navzájem si fandíme.

Někdy se také pohádáme,
za chvíli se usmíříme.



Puberta
Lukáš veselý

Něco se změnilo.
Co to asi může být?

Cítím se strašně.
Proč?

Všechno kvete.
Ale u mě nic.

Lidé se ptají na mě.
A já neodpovím.

Zlobím se na všechny.
Nevšímám si jich.

Jsem lhář.
Jsem zmetek.
Proč?

Všichni se na mě zlobí.
A nebrečím a jsem naštvanej.

Na všechny kašlu.
Chci svůj názor!



 STAVY V PUBERTĚ
Vojtěch Mazanec

6.A

JSEM  KŘEHKÝ  JAK  PORCELÁN 

JSEM UZAVŘENÝ  JAK RůŽE KTEROU PŘIKRYJE NOC 

A ROZEVŘENÝ JAK TULIPÁN KDYŽ NA NĚJ DOPADNE SVĚTLO 

JSEM SMUTNÝ JAK VDOVA PO POHŘBU

JSEM RADOSTNÝ JAK MATKA PO PORODU

VŠE NA MĚ PADÁ JAK KOVADLINA TEŽKÁ

ALE JSEM SILNÝ A VŠE USTOJÍM 

MÁM POCIT ŽE VŠICHI MĚ ZRAZUJÍ 

ALE JSOU TO JEN MÉ ILUZE 



Puberta
Jiří Novotný

Cejtim se pod psa!!!!!!!!!!
Točí se mi hlava,
nadávám, mluvím sprostě.

Nic mě nebaví,
stala se ze mě zelenina!!!!!!

Neposlouchám nikoho
než sebe a svůj trávicí systém!!!!!

Nemám chuť
ani na své oblíbené jídlo.

Nechci se nic nového učit!!!!!!!!!



Petr Němec

Cítím se jako pes.
Proč?
 
Všecko donesu
a nejsem línej.

Všecko roste 
a u mě nic.

Na všecko se zlobím,
na věci i na zvířata.     

Po celým těle
mi rostou chloupky.

Ani nevím, že rostu
přes noc.



PUBERTAPUBERTA    
BBLANKALANKA Š ŠEJDOVÁEJDOVÁ

SSMUTEKMUTEK  II  NENÁVISTNENÁVIST,,
LÁSKALÁSKA  AA  RADOSTRADOST..

TOTO  NĚKDYNĚKDY  CÍTÍMCÍTÍM  AA  MÁMMÁM  TOHOTOHO  DOSTDOST!!

NESNÁŠÍMNESNÁŠÍM  POCITPOCIT, , ŽEŽE  NIKAMNIKAM  NEPATŘÍMNEPATŘÍM,,
AA  MÁMÁ  NENÁVISTNENÁVIST  KEKE  SVĚTUSVĚTU

JEJE  ČÍMČÍM  DÁLDÁL  VÍCVÍC  HORŠÍHORŠÍ  AA  HORŠÍHORŠÍ..

JEDNOUJEDNOU  JEJE  NÁLADANÁLADA  DOBRÁDOBRÁ,,
ALEALE  PAKPAK  ZASEZASE  ŠPATNÁŠPATNÁ!!

VŠECHNOVŠECHNO  VÍCVÍC  PROŽÍVÁMPROŽÍVÁM

AA  DÁVÁMDÁVÁM  SISI  POZORPOZOR  NANA  LÁSKULÁSKU..
AA  NESNÁŠIMNESNÁŠIM  BLBOUBLBOU  NARÁŽKUNARÁŽKU..

ČASČAS  UTÍKÁUTÍKÁ  AA  JÁJÁ  SESE  MĚNÍMMĚNÍM..
NEMÁMNEMÁM  ZZ  TOHOTOHO  RADOSTRADOST..
NEMÁMNEMÁM!!
 
RADOSTRADOST  RYCHLERYCHLE  MIZÍMIZÍ!!
AA  TOTO  MĚMĚ  NĚKDYNĚKDY  TÍŽÍTÍŽÍ..



PubertaPuberta
Tereza Maršíčková

    
Jsem hodně náladová a 
nedůvěřivá.
A uzavřená do sebe. 
Maminka se mě
často ptá, co mi je. 
Ale já jí vždy 
odpovím NIC !!! 

V noci je mi smutno
a všeho,  co jsem řekla,
moc lituji.

Bojím se, že ztratím vše,
co miluji.
Všechny lidi, 
kteří mě mají rádi a já je.

Puberta je zrádná
nemám ji moc ráda.

Když se mi nic nevede 
nebo říkám, co nemám,
vždy to svedu na pubertu.



PUBERTA
Kryštof Píša

Je to hrozné, 
jsem unaven, potím se
a pěna mi teče z pusy, 
přestavuji si práci a zároveň nudu.

Nadávám a odsekávám,
ale vím,
že se tohle období brzy změní,
ale připadá mi to jako věčnost.

Mám plno úkolů
a tím se moje proudy v mozku ztenčují na 
malé prameny.



 

TTOMÁŠOMÁŠ P PROKEŠROKEŠ

Je to jiné než do dvanácti let,
mění se hlas.
Jsem unavený a stresovaný.

Jsem odmlouvavý
a víc toho sním.
Cítím se být silnější a nerozhodný.

Jsem ustaraný
a jsem nadávačný a zlý.
Někdy říkám hlouposti.

Tyhle časy moc nemám rád.



Hana Tučková

Moje puberta je hodně zvláštní. 
Jednou jsem hodná
a podruhé zase naštvaná,
vůbec nevím, co chci. 
Jsem hrozně protivná 
a hlavně je mi špatně. 
 
Moc mě trápí věci,
který mě nikdy netrápily.
Když nejdu ke koním,
vyvádím,
jako kdybych tam nebyla 2 roky.
Někdy ani nevím, kdo jsem.

Když se koukám na video 
se smutnou písní,
hned se rozbrečím.
A  přemítám si v hlavě
krásné zážitky s koňmi, 
co jsem doposud zažila.

Trávím doma spoustu času.
Jsem zamlklá a zklamaná,
Ale vůbec nevím z čeho.
Možná mě něco raní, ale 
Necítím to.



Radek Jachim

Nemáme ji rádi
Někomu i vadí
Což z toho

Nemají ji rádi
i mí kamarádi

Puberty není dost 
Máme zní velkou zlost

Puberta je hnus
Je to velký humus

Z puberty někdo vyjde
Za čas zase přijde.



Filip Kitzler

Puberta je hnus,
 je to humus,

 nemáme ji rádi, ani moji kamarádi.
Měníte se hodně v koho nechcete

Z puberty nikdo bez zkušenosti nevyjde
Dejte si pozor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Puberty není dost,
máme z ní velikou zlost



Já a puberta
Věra Maurerová

Moje puberta  je naprosto nesnesitelná!!!

Od té doby co jsem v pubertě,
tak všem odsekávám
a jsem na všechny drzá.

Často jsem drzá,
uražená, veselá i smutná.
Kvůli všemu se urážím
a jsem pořád naštvaná.



Michal Kotlár
Nemáme ji rádi 

My kamarádi.

Puberta je zlá věc

Přišel na to můj otec.

 Puberty mám dost

Nemám z ní radost


