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ŠPORTOVÉ PEDAGOGICKÉ HRY 

 

Pedagogické hry sú vždy naj, 

príjemne si ich vychutnaj. 

Pobežíš šprint čo najrýchlejšie, 

do diaľky skáč viac svižnejšie. 

Vyskoč pekne do výšky, 

nestrať pri tom tenisky. 

Silné paže máš. 

Vrh guľou? To dáš. 

Disciplíny atletické 

nie každému sympatické. 

Volejbal, ten hrá sa tiež, 

s úsmevom sa naň už teš! 

Florbalové loptičky, 

pri hre sú to gombičky. 

Šípky triafať, dúfam, vieš, 

v telocvični realizovať to smieš. 

Počasie je priaznivé, 

na hrách sa aj bláznime. 

Naše družstvo Druhá Á 

všetky tímy do vrecka dá. 

 

                                       Vološčuková L., II.A 

 

 

 

 

 

 



 

♥♥♥ 

 

Športovkyňa, športovec, 

šport, to nie je ľahká vec. 

Treba mať aj kondičku, 

tajné triky v malíčku. 

Vyhrať treba vždycky fér, 

mať vždy správny vietor, smer. 

 

                                  Lauko J., II.C 

 

 

 

♥♥♥ 

 

Športom zdraviu prospievame, 

ráno si vždy zabeháme. 

Skok do diaľky, basketbal, 

športovať by každý mal. 

Neseď doma, rozhýb telo, 

nechoď autom, pešo smelo. 

Veľa krokov cez deň daj, 

kondičku vždy v tele maj. 

 

                                    Jendreková S., II.C 

 

 

 



BEH 

Behám, behám každý deň, 

aby som bol zdravý len. 

A keď behám, cítim radosť, 

vtedy za hlavu dám všetku starosť. 

 

SKOK 

Keď si ráno poskáčem, 

hneď mi je lepšie. 

A nohy pritom natiahnem, 

aby boli dlhšie. 

 

STREĽBA 

Poriadne sa zamierim, 

strelím, je to tam. 

Trafím všetky terčíky, 

aby som vyhral. 

 

FLORBAL 

Držím pevne hokejku, 

nepustím ju z ruky. 

Keď napálim do brány, 

dajme hore ruky! 

 

VOLEJBAL 

Cítim v rukách veľkú silu 

teraz v tomto okamihu. 

Teraz to dám super cez sieť 

a budem sa cítiť lepšie. 

                                                                     Vyhrabáčová D., II.C 



♥♥♥ 

 

Bežím, bežím, utekám,  

všetkých bežcov pretekám.  

Vyhrať by chcel každý z nás,  

a potešiť zopár z vás.  

 

Atletiku rád ja mám  

aj s florbalom som kamarát.  

Šípky hodím sem a tam,  

terče občas pomotám.  

 

Strieľam ako poľovník,  

neujde mi ani lúčny koník.  

Volejbal mi veľmi nejde,  

lopta cez sieť občas prejde.  

 

Športovanie, to je zdravé,  

občas je to veľmi hravé.  

Športom zdraviu dokážeš,  

že mu rada pomôžeš. 

 

                                     Bystrianská S., II.C 

 

 

 

 

 

 



♥♥♥ 

 

Spravím jeden krok 

veľký  ako skok. 

Skáčem, skáčem ako besný, 

skáčem ako žabiak lesný. 

 

Keď hrám florbal - je to márne, 

všetky lopty  skončia v bráne. 

Keď to naším srdcom hráme, 

vyhraté to dávno máme. 

 

Šport má u mňa nadvládu, 

takto zhodím nadváhu. 

Nikdy nie som pozadu, 

pri behu maj odvahu! 

 

Šport ku môjmu srdcu patrí, 

za sekundy, možno za tri, 

zabehnem aj na kraj sveta, 

je to predsa štafeta. 

            

                               Majerová Z., II.C 

 

 

 

 

 

 



PÄŤDESIATKA 

 

Keď zabehnem päťdesiatku, 

trúfnem si aj na stovku. 

Keď zabehnem stovku, 

mamka mi napečie bábovku. 

Zo mňa bude atlétka, 

ktorá všetkých porazí, 

keď zabehnem stovku raz, 

zabehnem ju sto razy. 

 

                             Burešová B., II.C 

 

 

 

♥♥♥ 

 

Čo to za hluk ide z mesta? 

Vydáva sa snáď nevesta? 

Ale predsa presne dnes 

je ten známy beh cez les. 

Kričí dieťa: „ Pozri, teta! 

Športovci z celého sveta!“ 

Udalosť to bude veľká, 

budú makať ako včielka. 

 

                            Hrivnaková N.N., I.C 

 

 



SKOK 

 

Keď sa chceme trošku hýbať, 

musíme si  skočiť trikrát. 

Jeden, druhý, tretí skok, 

hneď má telo väčšiu radosť. 

 

FLORBAL 

 

Pri florbale je beh na prvom mieste 

i pozeranie na loptičku, ktorá sa po medzi nás pletie. 

Brankár je v tejto hre veľmi dôležitý, 

snaží sa chytiť všetky strely, aby neunikli v sieti. 

 

ŠPORT 

 

Keď sa veľmi o niečo snažíme, 

vždy sa nám to podarí a vyhráme. 

Tak isto i v športe to tak je. 

Makáme na sebe stále viac a viac, 

nikdy to nie je na zahodenie ani na plač. 

Vždy sa nám oplatí bojovať, 

robiť všetko pre to a sám seba nesklamať. 

Keď to raz príde, ten veľký deň, 

podarí sa zvíťaziť a prejsť cez cieľ len. 

Vtedy sa človek veľmi teší, pocit vďaky má 

za to, že dokázal niečo, čo preňho veľa znamená.   

 

 



 

VOLEJBAL 

 

Volejbal je veľká hra, 

kde dve družstvá súperia. 

Ponad sieť lopta vysoko letí, 

kde ju hráč oproti pekne zachytí. 

Odrazí ju silno späť, 

letí rýchlo ponad sieť. 

Takto sa dve družstvá bijú, 

i keď ide o veľkú drinu. 

Víťazi sa tešia z výhry,  

ktorú si tak zaslúžili. 

 

 

 

STREĽBA 

 

Streľba nie je žiadna hračka.  

Mieriť presne? Ľahké zdá sa. 

Malý terč a bystrý zrak, 

presná streľba do terča. 

 

                                 Kováčiková B., II.C 

 

 

 

 

 



FUTBAL 

 

Letí lopta, je to gól! 

Zase kopal šampión. 

Lopta guľatá sťa Zem 

aj jej farby vám poviem. 

Bielo-čierna, tak to je! 

Rozhodca vám viac povie. 

Čierno-biely ten je tiež, 

zježený je ako jež, 

keď ho hráči hnevajú, 

do brány zle triafajú. 

Futbal, to je hra hravá, 

aj keď zranenia máva. 

 

                         Popracová S., II.C 

 

 

♥♥♥ 

Pre zdravie nám všetkým treba 

šport, veď to nie je žiadna veda. 

Poď si s nami zabehať, 

zaskákať či niečo hrať. 

Florbal, futbal, volejbal, 

no nezabúdaj na basketbal!  

Určite je tu šport aj pre teba, 

veď športovať nám každému treba. 

 

                                            Šverlová M., II.C 



 

NA PG-ČKE 

Na PG-čke, známa vec, 

nie každý je športovec. 

Učiteľ v nás talent hľadá, 

niekto na zem stále padá. 

Ľahy, kľaky, skoky, behy, 

nikdy nie sú bez námahy. 

Telocvik sa zdá byť ťažký, 

no ľahší než nosiť tašky. 

Energia z nás vždy srší, 

po telesnej z nás vyprší. 

Talent Majka, šprintér jasný, 

netreba viac písať v básni. 

 

                                   Ľalíková Li., Melicherčíková K., I.C 

 

DOBRÁ VEC 

Šport, to je, ver´, dobrá vec, 

robí ho len športovec. 

Futbal, hokej, floorball, 

ber hokejku a hraj. 

 

Kondičku na to musíš mať, 

len skúsený to môže dať. 

Pre slabých to veru nie je, 

častokrát im aj zle je. 

 

                              Ulická E., I.C 



 

NEVÍDANÉ, NESLÝCHANÉ 

 

Atletika, ťažká vec, 

zvládne ju len športovec. 

Skákať, behať vedieť musí, 

hrať nefér, to sa mu hnusí. 

Na ihrisku podať výkon, 

tlačiť fúrik zo školníkom. 

Za odmenu dostane 

medailu a uznanie. 

        

                                    Pekárová M., I.C 

 

 

♥♥♥ 

 

Na štadióne, tam je dnes 

každý, kto má vlastný dres. 

Veď sa koná slávnosť veľká, 

to vie každá učiteľka. 

Rozcvička, tá nesmie chýbať, 

aby sme sa mohli hýbať. 

Dres sme všetci zohnali, 

neva, že sme prehrali. 

                  

                                                                   Kováčová P., Sokolová S., I.C 

 

 



PEDAGOGICKÉ HRY 

 

Dnes je veľký deň, 

športovcom je hej. 

Začali sa športové hry 

na Pedagogickej a sociálnej akadémii. 

 

Športovci stoja na trati, 

hádam, sa nikto nestratí. 

Bežia rýchlo ako strely, 

keď rozhodca štart odstrelí. 

 

Futbal, florbal, volejbal, 

ide im aj basketbal. 

Na štafete utekajú dookola, 

skok do výšky aj diaľky každý zdolá. 

 

Šípka do stredu terča pristane 

a víťaz si na prvý stupienok zastane. 

Nakoniec všetci lúčia sa, 

nebojte, o rok stretneme sa zasa. 

 

                                        Albertová K., Kocherová K., 2.A 
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