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SĽUB 
 

Slovo, ktoré pozná každý,  

Ľuďom sa vždy páči,  

Ublíži občas v nečakanej chvíli  

Blízkym a či Láske.  

 

Timotej Slezák, IX. A 

 

BOZK 
 

Báli sa jej mnohí 

Otto, Marek, Pali.  

Zľava na lásku neexistuje,  

Každý po nej poškuľuje.  

 

Patrik Vaško, VIII. A 

 

MILUJEM  ŤA 
 

Mladosť moja, ba i hlúposť. 

I keď viem, že nemôžem,  

Ľúbiť ja ťa budem 

Určite na veky-vekov.  

Je to len otázkou.  

Emócie a city neskryjem.  

Milovať ťa navždy budem  

Teba moja jediná 

Ako len viem.  

 

Sára Kundeková, VIII. A 

ĽÚBOSŤ 
 

Láska to je krásna vec, 

Unáša nás do diaľav. 

Bozk a či pusa na pery, 

O tom každý sníva. 

Sen sladký mávam,  

Teba ja len ľúbiť chcem.  

 

Viliam Balucha, VIII. A 

 

BOZK 
 

Bola raz jedna dievčina 

Odniekiaľ až z Prešova. 

Sľúbil som jej lásku vernú 

Krásne ľúbiť iba len ju.  

 

Šimon Šarišský, VIII. A 

 

 

 

LÁSKA 
 

Láska moja, víťaz boja,  

Ako ťa ja veľmi milujem,  

Si moje srdce, duša moja,  

Ktorá plní môj sen 

A silno ľúbiť ťa chcem.  

 

Marián Fedor, VIII. A 

TULIPÁN 
 

Túlala sa malá lienka,  

Uršuľkou ju volali.  

Lietala si kade-tade,  

Irisky ju zvádzali. 

Povievali hore-dole 

A nádherne voňali, 

No lienka odletela dodiali.  

 

Žiaci V. A 

 

FIALKA 
 

Fantastická vôňa jari,  

Ihneď celá lúka žiari.  

Azalka či margaréta,  

Lienka z kvetu na kvet lieta.  

Krásne vonia celý svet,  

Azda bude raz-dva med.  

Tomáš Centko, V. A 

 

VTÁČA 
 

Včera večer zazrel som,  

Tmavú škvrnu nad lesom.  

A v tom lese malé vtáča,  

Čo je hladné ako vĺča,  

Ale spieva prenádherne.  

 

Matej Bednár, VII. B 

LEVANDUĽA 
 

Leňochod Leo chlpatý,  

Elenke šije záplaty.  

Veľké, malé, čipkované 

A do nedele čo sa stane?  

Nedarí sa mu chudákovi,  

Dnes ráno behá o závody.  

Ušiť Elenke kabát fialový,  

Ľudový námet, to sa hodí.  

A vynosí ho na dedinské hody.  

 

Žiaci V. A  

 

 

 

 

 

 

KVETINA 

 
Kvetinu ti podávam,  

Verný tebe ostávam.  

Energiu veľkú mám,  

Teba ráno bozkávam.  

Idem s tebou do kina,  

Navždy si moja jediná,  

Ako krásna kvetina.  
 

Pavol Strakay a jeho 

spolužiačky, VI. A 



DREVO 
 

Drevo z lesa kotúľa sa,  

   za ním beží divé prasa.  

Rýchlo prasa utekalo,  

   zraziť drevom sa nedalo.  

Ešte troška a je v cieli,  

   drevo mu však zmení smery.  

Veľké prasa uteká,  

   kríky berie jak rieka.  

Och, vzdychne si divé prasa,  

   že nemôže žiť šťastné zasa.  

 

Dávid Čižmárik, VI. A 

 
 

 
 

 

LEVANDUĽA 
 

Levanduľa, fialový to kvet.  

Ešteže nám ho dal svet.  

Voňavá je aj liečivá,  

Ako lekár priaznivá.  

Niektorí ju pestujú,  

Dúšok čaju darujú.  

Úžasná je, veru tak! 

Ľudia po nej veľmi túžia,  

Ach! Veru tak.  
 

Adriana Železníková, V. A 

KARNEVAL 
 

Karneval ja rada mám,  

Akurát masku vymýšľam.  

Robím si ju z papiera,  

Nech je pekná, veselá.  

Ej, nech sa mi podarí! 

Veď všetky deti pobaví.  

A ona veľký úspech mala,  

Lebo prvé miesto vyhrala.  

Laura Uličná, VI. A 

 

   ZAJAC 
 

   Zajko Uško doma leží.  

   Ach, zasa v tej mreži?   

   Ja mu tú mrežu otvorím 

   A on od radosti vyskočí,  

   Chvostíkom sa mi odvďačí.  

Veronika Feketeová, VII. B 

 

MOTORKA 
 

Mám motorku mám.  

Okolo domu sa prevážam.  

Teraz leží v stodole,  

O chvíľu však bude na dvore.  

Rada sa s ňou ukazujem,  

Každému tlak vydvihujem.  

A chlapcov tým provokujem.    

Sandra Zlatohlavá, VI. A 

ZMRZLINOVÉ  

          POHLADENIE 
 

Zamiloval som sa do vanilkovej,  

Možno aj do jahodovej.  

Ráno, večer zmrzlinu zjem,  

Zima nie je môj veľký sen.  

Leto – to je super pecka,  

Ingrediencie dám do vrecka.  

Nanuk spravím ovocný.  

Ovocný? Áno! Egrešovo- 

   melónový. 

Veľakrát zjem i malinový.  

Ešte banánový s trochou cukru,  

 

Pohladí mi jazyk, dušu.  

Orechmi si zmrzku posypem,  

Hladný azda nebudem,  

Len možno troška priberiem.  

Aj sa budú zo mňa smiať, 

Dám im však tiež ochutnať.  

Ej, budú si prsty oblizovať! 

Nebudem sa vychvaľovať.  

I keď recepty vymýšľam sám, 

Energetickú hodnotu dvihnem  

   aj vám.  

 

Marián Fedor, VIII. A 

 

SPÁNOK 
 

Spím vždy veľmi rád,  

Posteľ je môj kamarát.  

Áno, môj najlepší kamarát.  

Nové nápady mi vždy dá.  

Odnesie všetko, čo je zlé.  

Kdesi do neznáma ma zanesie.  

Peter Ščerbák, VII. A 

 

LÁSKA 
 

Láskam vlásky  

Avšak krásky 

Skoro ľúbia 

Každému sľúbia 

Ale nesplnia sen 

Žiaci VIII. A 

 

ČARO LETA 
 

Čarovný svet nový je 

A vždy aj zábavný je.  

Ráno všetko lesklé je. 

Od nížin až po šíre hory 

Letia kvapky iným smerom.  

Ej, keby sa im naspäť chcelo!  

Tak v tomto svete žijem ja – 

Alexander Baleja.  

 

Šimon Šarišský, VIII. A 



DOVOLENKA PRI MORI 
 

Dovolenka pri mori,  

Oči štípu od soli.  

Vietor teplý fúka,  

Okienko nám búcha.  

Leto je úžasné.  

Elenka má úpal.  

Na loďke sa plavím.  

Kamarátov špliecham,   

Ach, srandy je habadej.   

 

Pri mori je super, fajn.  

Ráno vstávam veľmi rád, 

Ihneď do vody utekám.  

 

More rád ja veľmi mám,  

Opäť sa vraciam k spomienkam.  

Rýchlo si zbaliť kufor musím,  

I domov odletieť musím.  

 

Marián Fedor, VIII. A 

 

 

 

KOLOBEŽKA 
 

Kolobežka to je stroj,  

Ozaj nemá ani zdroj.  

Letím na nej ako strela,  

Obzerám sa dookola.  

Bože, to je rýchlosť veľká,  

Ešteže to nemá dvierka.  

Ženiem sa ja ako vietor,  

Kto by to bol o mne riekol.  

Ajajaj, kolobežka je moja.  

 

Samuel Šalamun, VI. A 

 

PRÁZDNINY 
 

Pozdravujem vás,  

   ja som Jožo.  

Rád mám prázdninové leto.  

Ale veľmi rád mám aj jeseň,  

Zelená je ako pleseň.  

Dodnes som si myslel,  

   že je jeseň žltá,  

No v našej krajine je všetko  

   ako v perine. 

Ivan je náš kúzelník,  

   vyčaruje všetko ako nik.  

Náš Ivan to je super trieda,  

Ynak sa to povedať nedá.  

 

Šimon Šarišský, VIII. A 

MAČKA 
 

Milá naša mačička,  

   dravá si jak líštička.  

Alebo jak medvedík,  

   vrtká ako lasička.  

Často skáčeš ako zajko –  

   smelo, stále rovno.  

Každé ráno si na love,  

   hľadáš myši nepozorné.  

A keď ťa myška započuje,  

   zapojí aj zúbky horné.  

 

Natália Čižmáriková, VII. B 

 

 

 

 

SNEŽIENKA 
 

Snežienka biela 

Na čistinke bdela.  

Ešte len vykukla,  

Život si vychutná.  

I pozerá sa dookola,  

Ešte nie je dospelá.  

Napokon už vyrastie,  

Krásou žiari cez lístie.  

Azda žmurkne aj na teba.  

 

Erika Miškufová, V. B 

JAHODOVÉ POTEŠENIE 
 

Jahody sú krásne ako kvet 

Ako ten náš celý svet.  

Hrozno doma máme,  

O skvelý nápoj sa postaráme. 

Dážď nám svet ovlaží,  

Okolo ciest mláky narobí.  

Vonku nás jarný vánok oveje,  

Energiou nás dobije.  

 

Pomaly jahody rastú,  

Okolo čerešne žasnú.  

Tečie riečka tečie,  

Emka koláčik pečie.  

Slimák svoj domček hľadá,  

Email od svojho dedka otvára.  

Niekto sa ho na niečo pýta,  

Informácie nejasné odmieta,  

Encyklopédiu do rúk bráva.  

 

L. Stašiková, A. Hricová, VI. B 

 

 



MAČKA EMKA 
 

Milé zvieratko doma mám,  

Ako klbko s ním zaspávam.  

Čaká ráno na mňa,  

Keď sa zobúdzam do nového dňa.  

Aké meno mu len dám?  

 

Emka – to je to pravé meno,  

Má čierno-biele pyžamo.  

Každý deň sa s ňou hrávam  

A každý večer s ňou zaspávam.  

 

A. Pustá, S. Plančár, VII. B 

 

 

 

 

BUBLANINA 
 

Bola jedna mačička,  

Utiekla nám z košíčka.  

Boli sme z nej zúfalí,  

Lebo sme ju nemali.  

Aká bola peknučká,  

Naša Micka maličká.  

Izbičky sme prehľadali,  

Našu Micku vyhľadali  

A bublaninu sme jej dali.  

 

Ľuboš Tkáčik, VII. A 

BUBLIFUK 
 

Bublifuk má každý rád,  

Už je to môj kamarát.  

Bublifuk zoberiem von,  

Len počkaj, žiadny zhon.  

Idem už kamarát môj,  

Fúknem bublín celý roj.  

Ukážem ti farieb viac,  

Krútia sa až na Mesiac.  

 

Boris Pošivák, VI. A 

 

 

 

 

 

 

SNEŽIENKA 
 

Slnko svieti všade 

Na snežienky v sade.  

Ejejej, ci pana,  

Že to slnko ale vystrája, 

I snehuliak sa už roztápa.  

Ešte trochu a je z neho mláka. 

Niekde sa už oblieva,  

Karol pri šibačke omdlieva 

A snežienka sa mu posmieva.  

 

Karin Kacvinská, VII. B 

KRÉMEŠ 
 

Krémeš – kocka sladká je,  

Ruky nám vždy zababre.  

Ešte svieža jahoda,  

Maškrta to lahodná.  

Ešte jeden veršík krátky,  

So šľahačkou sú radovánky.  

Lopuchovská, Fedorová, 

Martonová, VII. A 

 

RAFFAELO 
 

Rada gúľam sladké guľky 

Ako perly či koráliky.  

Fantastický vznikne koláčik,  

Ferdov to je miláčik.  

Aký bielučký zákusok to je,  

Ešte si z neho trocha ukradnem.  

Lahodná to cukrovinka,  

Ochutná ju celá rodinka.  

Hlubeňová, Horizralová, VII. A 

 

OREO 
 

Ochutnám vždy, všetko zjem,  

Rád si pochutím,  

Ešte ho trocha dochutím,  

Oreo – to ja milujem.  

 

Peter Ščerbák, VII. A 

DOMINO 
 

Drobné kúsky domina,  

Obrovská je rodina.  

Mama, otec, brat i sestra 

Išli si odkrojiť pol metra 

cesta.  

Nožom, rukou každý bral, 

Ochutnával už každý sám. 

 

Andreanský, Jureková, VII. A 

 

 

 

KÚZLO PRÍRODY 
 

Kúpil som si klobúčik,  

Úzky mi je, chudáčik.  

Zima mi je na ušká.  

Ledva schovám pod ním vlasy,  

Ostrihám ich  

 

Potom asi.  

Radšej budem krátkovlasý.  

Ísť v tej zime bez klobúka  

Riadna chrípka sa mi núka.  

Omotám si aj krk šálom,  

Dodajú mi silu bylinky s čajom.  

Yeti sa smeje, kožuch ho hreje.  

 

Natália Tomková, V. B 



CHEESECAKE 
 

Cítim už tú vôňu úžasnú,  

Hodím pohľad na linku  

   kuchynskú.  

Ešte chvíľu a upečený ho mám,  

Ešte sekundu a už si ho dám. 

Som už plná?  

Ešte nie! 

Cheesecake si dám statočne.  

Ach, ten koláč lahodný!  

Keksík na spodku úžasný. 

Eh, obrovskú radosť mi navodí!  

 

Tamara Lopuchovská, VII. A  

 
HRANOLČEKY 
 

Hurááá, nadišlo opäť leto! 

Ráno skoré je tu preto,  

Aby sme už vstali,  

Na kúpalisko sa vychystali.  

Obed chutný dáme si,  

Lebo z vody hladní sme.  

Čím skôr v rade postojíme,  

Ešte kolu si kúpime.  

Kto hranolčeky raz ochutná,  

Y!!! Nikdy sa ich nevzdá.  

 

Lucia Majcherová, VI. A 

TORTA 
 

Torta vždy je lahodná,  

Och, mňamka to je výborná.  

Renáta sa do nej pustí hneď.  

To nám nenechá ani kúštik?  

Ale áno, prečo nie!  

 

Lýdia Fedorová, VII. A 

 

FIDORKA 
 

Fidorku všetci milujeme, 

Inge ju nikdy nedáme, 

Dano nám ju ukradne, 

Oto nám ju nezoberie, 

Rita nám ju daruje, 

Kiko ju vždy zbožňuje 

A Rexo z nej odhryzne. 

Balun, Stašik, VII. A 

 

MUFFIN 
 

Mám ja muffin s čokoládou.  

Už sa veľmi teším.  

Fakt je super,  

Fakt je fajn.  

I zajtra si ho dám.  

Nahlas vravím mňami-mňam! 

 

Michaela Martonová, VII. A 

ZVONČEK 
 

Zo Zeme vzlietla raketa,  

Volali ju malá Ozeta.  

Obletela všetky planéty,  

Nečakala ani na kométy.  

Čiernu dieru zaplátala,  

Ej, veru si aj zaspievala! 

Koncom chvosta zacengala.  

 

Roman Stašik, V. A 

 

 

GALAXIA 
 

Galaxia je rodinka hviezd,  

   Mliečna cesta je naša česť.  

Androméda je nám známa,  

   od Zeme je to najbližšia dáma.  

Leto je obdobie krásne,  

   hviezdy žiaria na oblohe jasne.  

Astronauti letia voľne,  

   vo vesmíre to robia divne.  

Xenóny sú svetlá pekné,  

   vo vesmíre nebudú farebné.  

Iným stačí baterka,  

   ale nočná obloha je veľká. 

Amerika, Afrika sú naše sestry  

   a Zem je matka krásnych vecí.  

 

Laura Polohová, V. B 

MERKÚR 
 

Merkúr najbližšie je k Slnku,  

Ej, nemá kostol ani kaplnku! 

Rád je veľmi horúci.  

Kde je potok tečúci?  

Už tam ani život nie je,  

Rádio tam tiež nehraje.  

 

Maroš Jusko, V. A 

 

KOMÉTA 
 

Kométa žiarivá,  

Ostro svietivá.  

Myká chvostom,  

Ešte aj bokom.  

Teraz dolu padá.  

Azda je aj rada?  

 

Erika Miškufová, V. B 

 

SLNKO 
 

Slnko svieti na nebíčku,  

Láskou šteklí nám nožičku.  

Na chvíľu nás nechá v noci,  

Ktože nás má vtedy v moci?  

Obor Mesiac – priateľ náš!  

 

E. Komárová, V. Kubičková, V. A 



KOMÉTA 

 

Ktože to vesmírom lieta?  

O, o, o... to je predsa kométa! 

Mieri si ona v diaľ,  

Ešte šťastie, že neletí k nám.  

Tam si leť vesmírom  

A vyhýbaj sa nám ľuďom!  

 

Oliver Tobiaš, V. B 

 

 

 

 

 

 

MARS 
 

Marťan – to je ale zvedavec,  

   tvári sa ako lenivec.  

Akurát na Zemi pristať vie,  

   pritom všetkých šokuje.  

Robí zo seba človeka,  

   oči a zelená robia z neho    

   Shreka.  

Svet si pozrie z perspektívy,  

   pod palcom má všetky divy. 

 

Laura Polohová, V. B 

VENUŠA 
 

Venuša je obklopená hviezdami,  

Energetickou žiarou na nás žiari.  

Natešení kozmonauti k nej leteli,  

Už sa potešili, že na nej pristali.  

Šťastní sú ako včelári,  

Azda budú tam na Venuši do jari.  

 

T. Centko, M. Bača, V. A 

 

HVIEZDA 
 

Hviezdička maličká  

Vo vesmíre svieti.  

I mesiačik zlatistý 

Ešte sa okolo nej točí.  

Zem naša guľatá je,  

Deň s nocou sa strieda  

A na Zemi dobre sa býva. 

Róbert Miškuf, V. B 

 

SATURN 

Saturn, okolo Slnka sa točíš 

A v poradí šestku si držíš.  

Ty nás prstencom očaruješ,  

U nás obdiv vzbudzuješ.  

Radi by sme sa po tebe prešli,  

Nové miesto na život si našli. 
  
Róbert Miškuf, V. B 

VESMÍR 
 

Veľa telies hore lieta,  

Eskimákom obloha bliká.  

Slnko je naším stredom,  

Máme ho doma každým dňom.  

Írsko je veľmi temné,  

Raz určite bude prebádané.   

Oliver Tobiaš, V. B 

 

MESIAC 
 

Mesiačik zlatistý,  

Ešte je neistý.  

Svieti síce krásne,  

Iba v noci jasne.  

Azda cez deň spí?  

Celučký je vysmiaty.  

Erika Miškufová, V. B 

 

MOTÝLIK 

 

Mať tak krídla.  

Obletieť celý svet,  

To je môj veľký sen.  

Yzop ovoňať,  

Lietať sem i tam.  

Inšpirovať celý svet,  

Krásou sa nadchýnať.  

Soňa Hudáková, VI. A 

GALAXIA 
 

Galaxia leskne sa  

Ako nočné nebesá.  

Leskom plná obloha je  

Ako krásne súhvezdie.  

Xaver hviezdy obdivuje,  

Iskry na nej pozoruje 

Ako jasný pozdrav anjela.  

Adriana Železníková, V. A 

 

ZEM 

 

Znak našej planéty  

Eskimákom nepovieme.  

Modrá je to farba!  

Oliver Tobiaš, V. B 

 

DRZÁ  MUCHA 
 

Dolu hlavou na stene 

Rehoce sa vesele.  

Zrazu na zem zletela, 

Aj keď vôbec nechcela. 

 

Medzi dvoma dverami,  

Uštipla ma nohami.  

Chalani sa smiali,  

Až na zem popadali.  

 

 

 

 

 

Zuzana Kolarčíková, VII. B 

 


