1. MÍSTO
Kategorie : PRO VERBÁLNÍ BORCE

Perníková pohoda Pohodových
KRISTÝNA KUČEROVÁ
Pan Pohoda pochoduje po pokoji. Pantofle prošlapané, pohled přísný.. „Pětka!
prvouka, primitivní předmět. Pu přinese pětku!..Pu! Pojď přijde pohlavek“, povídá pan
Pohoda. Pú pomalu přikráčí. „Promiň..“ „Promiň?!, překřičel pan Pohoda protivné
poštěkávání psa Punti, „Proč pětka? Pe přinesla perfektní písemku!“ Pe právě
překračovala práh. Punťa přiběhl, pošimral pacičkou Peinu patu, přičemž Pe polekal.
Pe padá....Prásk!

Přistála přímo před panem Pohodou. „Propána, proč?“ povídá

Pohoda, „Pošuci!“. Právě přišla paní Pohodová. Přinesla panu Pohodovi perník.
„Příjemné překvapení. Perník. Perfektní!“, povídá pan Pohoda. Přísnost Pohodu
přešla...“Pu, Pe! Pojďte! Pohodovic pochoutka-pravý perník!“ Prcci povyskočili.
Perník právě přinesl pohodu Pohodovým.

1. MÍSTO
Kategorie : PRO MILOVNÍKY JAZYKOVÝCH HRÁTEK

Příběh Pohodových
TOMÁŠ KVASNIČKA
Pan Pohoda a paní Pohodová s přáteli Pěnkavovými před polednem procházeli
prastaré pražské památky. Potom projeli Prahu parníkem. Pak přešli pěšky přes
pěkný park. Prostřeli pokrývku a po poledni pořádali piknik. Podpálili připravená
polínka. Plamínky příjemně plápolaly. Pekli párky, pili pivo. Potom přišla první
podzimní přeháňka. Počasí přečkali pod proutěným přístřeškem povídáním prima
příběhů.
Prostě pohodový piknik Pohodových!!!!!!

CENA DIPLOMATU

Prima párty pro Pohodovy
KAROLÍNA MACHÁČKOVÁ, KATEŘINA FOLTÝNOVÁ
Pracovitá Pe Pohodová pomáhala péct perník pilné Pavle pro Prima párty. Petra
prozradí postup perníku: Pochytáme plaché pavouky, přidáme pepř, propracujeme.
Protože pečeme poprvé, ponechme pavouky proležet.
Pro pořádnou příchuť podusíme pod pokličkou plátek pořádného pomela, přilijeme
pudink. Polijeme pomerančovou polevou. Ponecháme péct. Perník pro Prima párty
připraven. Pozveme Petra, Pavla, potom pár příbuzných.
Pro pořádnou párty přichystáme pití. Pivo ponecháme postarším příbuzným. Pro
puberťáky proto připraveno pomerančové pití. Příbuzní po pivu plácají ptákoviny,
proto puberťáci prozpěvují písně, připravují prarodičům postele, potahují prostěradla,
převlékají peřiny. Pestrá párty proběhla pěkně. Příští podzim proto proběhne pátá
Prima párty. Pozveme proto patnáct přátel. Přijdou po poledni.
Připravíme párty, půjdeme péct perník, pít pití, prozpěvovat, pohodu pro Pohodovy
provozovati.

