
Prázdniny 

 

Krásna lúčka, krásne lesy, 

Mamka kričí: „Janko, kde si?“ 

Voda krásna pri hore, 

Janko sa hral na dvore. 

 

S kamarátom sa hral rád, 

Stavali si oni hrad. 

Babka kričí: „Kde je lojtra?“ 

 Janko nato: „Chlapci, zahráme sa už len zajtra.“ 

 

Čerešne šli oberať, 

Babka ide zavárať. 

Na strome bol výhľad krásny, 

Kravičky sa na lúke pásli. 

Pobrali sa oni domov, 

Cez polia, cez les, cez mnoho stromov. 

 

(Petra Babiaková, Nikoleta Kováčová II.B) 

 

Mama 

 

Zo studne života začriem zas, 

Mamička drahá, volám Vás. 

 

Dôvod, ten nepoznám, 

Viem však, že rád Vás mám. 

 

V živote človeka je svetlá chvíľa, 

Tak krásne na ňu sa spomína. 

 

Tá tmavá chvíľa odišla preč, 

Slnko, nám na ceste životom svieť. 

 

Lúka sa zelená, nebo je modré, 

Mamička, pre vás všetko len dobre. 

 

Ďakujem za všetko, čo ste mi dali, 

Že život celý ste mi venovali. 

 

Mám jedno prianie, malinké malé, 

Nech sme my dvaja spolu stále. 

 

(Pavel Halák, II.B) 



Láska 

 

Trávička je zelená, 

Slniečko je žlté, 

Milovala som ťa, 

Ale ty mňa nie. 

 

Celé dni a noci, 

Som kvôli tebe prebdela, 

Lásočka moja ľúbená. 

Nebolo mi pomoci, 

Cítim sa ako zomrelá. 

 

(Ragáčová N., Sojková V., II.B) 

 

 

Škola 

 

Prázdniny sa skončili, 

Naspäť do školy sme skočili. 

Skončila sa nám letná siesta. 

Pred nami je ťažká cesta. 

Povinnosti sú už tu, 

Je to horšie, ako cesta z výletu. 

 

Musíme to vydržať, 

V piatok intenzívne žúrovať. 

To najťažšie nás len čaká, 

Vo štvrtom ročníku to nebude len tiki-taka. 

 

Školské wifi nikdy nejde, 

Čas v škole pomaly prejde. 

No, inak je tu sranda, 

Veď to je predsa naša PaSA. 

 

(Zdenka Kapičiaková, Sofia Veselková, II.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedinská zábava 

 

Spoza kopca hudba sa ozývala, 

Celá dedina zábavu si užívala. 

Ide Anka ráno domov, 

Ľaľa, Jano leží pod brezou. 

 

Keď ho Anka domov nesie, 

skríkne: „Aha, gazdiná má nové dvere.“ 

Keď už oni domov prišli, 

Na chladničke šek za plyn našli. 

 

Ráno veru kruté bolo, 

Do smiechu, či srandy im nebolo. 

 

(Gažúrová, Csomósová, Mirgová, II.B) 

 

 

 

 

 


