
B Á S N I Č K Y 

 

      MYŠ                                                                                             KRTKO 

Jedna veľká myš,                                                                   Čierny krtko premilý, 

hľadala si skrýš.                                                                      vyryl chodbu do hliny. 

Našla si ju v diere,                                                                 Dedko po ňom kričí, 

schovala sa skvele.                                                                že mu trávu zničí. 

Vanesa  Martinková, 4. roč.                                       Lívia Michálková, 3. roč. 

 

 

        ALENKA                                                                                     FUTBALISTA 

Kamarátka Alenka je veselá Slovenka.                              Futbalista to je on, môjho srdca šampión. 

Miluje svoj kraj, je tam pre ňu raj.                                     Pohyb ten má veľmi rád, pridám sa  

Filip Motl, 5. roč.                                                           a budem jeho kamarát. 

                                                                                          Marián Rác, 8. roč. 

 

 

        JEŽIBABA                                                                                    OPICA 

Na metle si ježibabka letí,                                                   Opica si v klietke skáče, 

boja sa jej malé deti.                                                            že jedla by koláče. 

„Nebojte sa!“ kričí im.                                                         Banány si radšej daj 

Veď ja vám nič nespravím.                                                  a pekne sa pohojdaj. 

Dobrá som ja ježibabka,                                                      Dávid Pozlátka, 4. roč. 

chcem byť s vami kamarátka. 

Marián Rác, 8. roč. 

 

    



       

      PAPAGÁJ                                                                                  ŠÁL 

Papagáj rozprával rád,                                                   Plietla som šál dlhoký,  

ako doma umyl riad.                                                      ako stožiar vysoký. 

Opica sa zaškerila,                                                          Každú farbu v sebe mal, 

no vôbec mu neverila.                                                   dedko si ho rád bral. 

Vanesa Martinková, 4. roč.                                  Zuzka Martinecká, 3. roč. 

 

 

       MEDVEĎ BRUMKO                                                             FARBIČKY 

Ráno vstávam, keď vychádza slnko,                            Ja som chlapec maličký, 

volajú ma medveď Brumko.                                          mám rád svoje farbičky. 

Včielky vonku poletujú,                                                  Čmáram, kreslím s nimi, 

medík pre mňa pripravujú.                                            poteším aj malú Mimi. 

Dávid Pozlátka, 4. roč.                                            Filip Motl, 5. roč. 

 

 

       PAVÚK                                                                                   MOTÝĽ 

Jeden pavúk nezbeda,                                                     V záhrade nám lieta motýľ, 

nôžkami si prepletá,                                                         na krídlach má krásny motív. 

nosí sivý klobúk,                                                                Jurko za ním beží stále, 

od jari až do leta.                                                              počkaj chvíľku motýľ v tráve. 

Alex Zajac, 5. roč.                                                      Alex Zajac, 5. roč. 

 

 

 

 



 

             ŽRALOK                                                                            SNEHULIAK 

Žralok v mori pláva, plutvami si máva,                         Už keď padá sneh, snehuliaka robiť chcem, 

že nemá vraj chyby, no boja sa ho iné ryby.                uhlík, mrkvu, kýblik mám, vyzdobím si ho sám. 

Jarko Ačjak, 2. roč.                                                   Matej Kresáň, prípr. ročník A 

 

   

             ZEBRA                                                                               MYŠKA 

Na zemi je zebra, pekne si tam leží,                              Jedna malá myška skryla sa do brlôžka. 

má dvojfarebné rebrá, chodec po nej beží.                 Mačička ju vyňuchala, za chvostík ju vyťahala. 

Michal Mitúch, prípr. ročník A                               Zuzka Martinecká, 3. roč. 

 

 

           HRUŠKA                                                                              ŽIAČIK 

Zjem sladkú hrušku,                                                        Janko žiačik maličký, 

budem mať dobre v brušku.                                          dostal samé jedničky. 

Hruška chutná bola,                                                        Radosť z toho veľkú mal 

bruško moje potešila.                                                     a odmenu za prácu 

Tomáš Rychtarčík, 6. roč.                                          kamarátom ukázal. 

                                                                                    Sidka Rácová, 2. roč. 

 

 

                 JEŽ 

Gúľalo sa klbko, po cestičke dolu briežkom. 

Čo sa stalo, pozrite, veď to bol malý ježko. 

Erik Kotlár, 1. roč. 

                                                           



                                                          H Á D A N K Y 

  

Mám ja veľké uši, aj chobot mi sluší , vážim asi tonu, nevojdem sa do domu. ( Slon ) 

                                                                               Jozef Papaj, 5. roč. 

 

Zlaté šaty, ťažký som, počuješ ma ? Bim-bam-bom  ( Zvon ) 

                                                                               Lívia Michálková, 3. roč. 

 

Dlhý krk a biele perie, každý ma kvôli teplu derie. ( Hus ) 

                                                                                Marián Rác, 8. roč. 

 

Na metle lietam strapatá, straším chlapcov aj dievčatá. ( Ježibaba ) 

                                                                                       Vanesa Chválniková, 2. roč. 

 

Na dvore ja strážim deň i noc, keď idú zlodeji havkám o pomoc. ( Pes ) 

                                                                                Roman Mitúch, prípr. ročník A 

 


