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APRÍLOVÉ POČASIE 
 
 
Zima končí svoju vládu, 
pôsobí to na náladu. 
Voda kropí svet, 
sneh sa topí hneď. 
 
Lastovičky prileteli, 
včely z úľov vyleteli. 
Vietor poriadne si fúka, 
sova usilovne húka. 
 
To počasie aprílové, 
nikdy nie je ako chceš. 
Je vždy veľmi tvrdohlavé, 
môžeš robiť, čo len vieš. 
 
 
                 René Fabricius, 8.B     
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CIRKUSOVÝ LEV 

 
V cirkuse je veľký lev, 
správa sa jak divá zver. 
Nepočúva svojho pána, 
ani za svet, ani za dva. 
 
 
Čo len kúsok ľudstva zočí, 
hneď do svojho pána skočí. 
Diváci sa pozerajú, 
čo za leva to chovajú. 
 
 
Nikto nevie, čo by rád, 
len či nemá veľký hlad? 
Nedali mu jesť už dlho, 
preto behá veľmi hrdo. 
 
 
O chvíľu už najedený, 
behá ako vymenený. 
Nikto sa ho nebojí 
a dojem už urobí. 

 
              Lucia Ďurinďáková, 6.A 
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FALOŠNÉ PRIATEĽSTVO 
 
 
Jemný vánok vanie k nám zdola, 
Ježiško drahý pozerá zhora, 
ako sa máme, čo porábame, 
dušičky čisté, skutky nekalé, 
kde sa vlastne stále ponáhľame. 
 
Náhlime sa vpred, pokiaľ nezbadáme, 
že čím hlbšie upadáme a so životom 
sa ľahkovážne pohrávame. 
 
Nič neberieme vážne, kým nespadneme, 
len pozor na to, ako sa preberieme. 
Niekto ti pomôže, niekto ťa podrazí, 
niekto ťa až z dna odrazí. 
 
Krásne sme sa tu na niečo hrali, 
kým sme seba samého nespoznali. 
Že pekne sa na piesočku hráme, 
no ani pomocnú ruku priateľovi nepodáme. 
 
Vážne je, keď povieš znova, 
že priateľa chceš. 
Sklamal si a zamysli sa, 
či to dokážeš. 
 
                        Patrícia Poliaková, 9.B 
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HUBÁR 
 
 
Ide hubár na huby, 
obuje si kanady. 
Vezme do rúk košík, 
vloží doňho nožík. 
 
Na huby treba ísť ráno, 
pozrite sa, ako, hľa, Jano! 
Už pomaly kopcom kráča, 
od rosy kanady zmáča. 
 
Pod smriečok on hlavu strčí, 
dubák mu pod nosom trčí. 
Vedľa neho plávka, 
veselá je hlávka. 
 
Kuriatka sa v tráve smejú: 
„Nepozbieraš nás ty veru!“ 
Na Krátkom je hríbov dosť, 
hubárom vždy pre radosť. 
 
 
                    Matúš Bobák,8.B   
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JARNÝ  SEN 
 
 
Už je tu, už prišla k nám, 
tá záhadná pani jar. 
  
Rozkvitajú svieže kvety, 
ktoré tešia najmä deti. 
 
A kde je Anička? 
Už beží z lesíčka. 
 
Vieter stromy zachytáva, 
Anka s plačom deťom máva. 
 
Cestou šatku roztrhla si, 
vietor jej rozvieva vlasy. 
 
Zrazu oči otvorila, 
že je v izbe, pochopila, 
 
Veď je krásny biely deň, 
všetko to bol iba sen. 
 
 
                 
           Lucka Medveďová, 6.B 
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KRÁSA 
 
 

Krása... 
Relatívny pojem. 
Každému z nás iná zdá sa. 
To, aký v tebe zanechá dojem 
asi nezmeníš... 
Niečo však zmeniť dá sa. 
Pohľad. 
Uhol pohľadu. 
Veď uvidieť niečo zhora 
je iné, ako zospodu. 
A tak je to so všetkým. 
Si malým alebo veľkým? 
Na tom nezáleží, 
lebo krása medze nekladie. 
A komu naozaj v srdci leží, 
ten uvidí nevídané. 
 
 
                   Janka Paučíková, 9.A 
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LIST 
 
 
Slnko púčik pošteklilo, 
pevnú obruč roztvorilo. 
Rozvinul sa lístok malý, 
jar ho zeleňou zafarbí. 
 
 
Onedlho krásny kvet 
uzrie rýchly včelí let. 
Lístoček na kvet sa díva, 
v jeho vôni krásne sníva. 
 
 
Vetrík sa s nimi pohráva, 
nežnú melódiu preň hráva. 
Ako mu je dobre sniť, 
pavúk spriada zradnú niť. 
 
 
                         Sandra Andreánska, 6.B 
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MOJA  IZBA 
 
 
 
 
V mojej izbe, to vám vravím, 
býva dáky škriatok. 
Chodí za mnou hore – dole, 
robí neporiadok. 
 
 
Ja sa naňho stále hnevám: 
nehádž veci všade! 
A on na to, že som divná,  
že je to tak správne. 
 
 
Vždy keď v izbe objaví sa 
moja dobrá mama, 
čuduje sa, čo sa stalo: 
Fíha, to ty sama? 
 
 
Nepoviem jej, že to škriatok, 
veď by neverila. 
Musím sa s ním hneď dohodnúť, 
nech u iných býva. 
 
 
                        Lýdia Vraniaková, 6.B 
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Na brehu Hrona 

 
Na brehu Hrona rastú púpavy, 
všade je ten kvietok žltkavý. 
 
Chodí tam mesto celé, 
zbierať tie kvietky malé. 
 
Na brehu Hrona hniezdia vtáčky 
a ľudia chodia na prechádzky. 
 
Všetci sme radi, že Hron máme 
a radi k nemu chodievame. 
 
Ja tam idem čoskoro 
s mojím psíkom Hektorom. 
 
Má to však ešte malú chybičku, 
musím dopísať túto básničku. 
 
 
                           Adam Demian, 6.D 
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OBĽÚBENÉ  ŠPORTY 
 
 
Športy, to sú veci krásne, 
preto o nich píšem básne. 
číslo jedna futbal je, 
Ronaldo mu kraľuje. 
 
Kaká, Torres sú tiež hviezdy, 
každý v svojom klube hviezdi. 
Ševa je pre mňa najlepší, 
v Chelsea fanúšik sa teší. 
 
Keď je Petr Čech v bráne, 
istotne neprehráme. 
Prisahal som vrúcne pri každom uhle, 
futbalu sa nevzdám, aj keď budem v truhle. 
 
Hokej u mňa dvojku háji, 
šampionát bude v máji. 
V mojom rebríčku je tenis tretí, 
Rafael Nadal sa v ňom nestratí. 
 
Číslo štyri je krásny biatlon, 
moja sesternica preteká v ňom. 
Číslo päť skoky na lyžiach majú, 
Morgernstern a Schlienzauer všetko vyhrávajú. 
 
Kúzlo športov mámi vo dne, v noci, 
práve ono je mi na pomoci. 
 
 
 
                              Peter Švikruha, 7.E 
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POKRVNÍ  BRATIA 
 
 
 

Old Shatterhand s puškou to vie, 
Winetou tiež s ňou nesklame. 
Žiadny zloduch na Západe 
neujde im, je na rade! 
 
Nerobí im problém 
prejsť cez každý terén. 
Sú pokrvní bratia, 
spolu sa nestratia. 
 
Keď sú títo dvaja v pasci, 
priateľ je vždy na pomoci. 
Keď sa z pasce vylížu, 
druhým radi pomôžu. 
 
 
 
                  Martin Krč, 8.A 
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ROČNÉ OBDOBIA 
 
 
JAR 
 
Kvietky nám už vykúkajú, 
stromy kvitnú zasa.  
Utekajme do záhrady, 
čaká nás tam krása. 
 
LETO 
 
Prišlo leto, už je tu, 
všetkým nám je do skoku. 
Berte šortky, krátke sukne, 
nech sa na vás slnko kukne. 
 
JESEŇ 
 
Jeseň je už za dverami, 
len na deti čaká. 
Utekajme so šarkanmi, 
veľmi nás to láka. 
 
ZIMA 
 
Je tu zima studená, 
trasú sa nám kolená. 
Pri peci sa zohrejeme, 
doma v teple vždy dobre je. 
 
                         Frederika Mesárošová, 6.A 
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RUŽA 
 
 
Farebná, krásna, mámivá, 
jemná, hrdá i pichľavá, 
ružička moja voňavá. 
Svojimi lístkami pohladiť vieš 
a krehkú dušu rozochveješ. 
Lupene sťa zamat máš, 
ničomu sa nevyrovnáš. 
 
                    

  Michaela Kánová, 7.B 
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SMEJKO 
 
 

Kde sa voda len sypala 
a piesok sa lial, 
žil raz jeden zvláštny dedko, 
čo sa stále smial. 
 
                  
 Bolelo ho z toho brucho, 
 neskôr už aj stredné ucho. 
 A keď toho nebolo dosť, 
 zlomil si aj kľúčnu kosť. 
 
 
Teraz sa už chudák dedko, 
čo ho rozosmialo všetko, 
musí prestať toľko smiať, 
ak už nechce lieky brať. 
 
            Marianna Brozmanová, 7.E 
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ŠKOLA 
 
 
 
Naša škola zase volá, 
že sa máme učiť znova. 
Ale nám sa mučiť nechce, 
každý z našej triedy repce. 
 
 
Dievčatá jak opice, 
pištia na nás z lavice. 
Zahanbiť sa nedáme, 
dokonca sa pridáme. 
 
 
Pán riaditeľ nás už pozná, 
poznámku nám ten nerozdá. 
Zato nás však presviedča: 
hlúposti vám nesvedčia. 
 
 
                        
                              Peter Kliment, 6.A 
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VEVERIČKY 
 
 
 
Veverička lúska šušku na pníčku, 
kamarátke šušká, že má sestričku. 
 
 
Prvá druhej šušká, že je chutí šuška, 
že z nej do vrecúška vezme sestre troška. 
 
 
Druhá prvej šušká:rozbolia nás brušká, 
vezmi teda sestričke, veď sme ešte maličké. 
 
 
                                        Marek Meškan, 7.D 
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ZELENÁ BÁSEŇ 
 
 
Maľovala som na steny,  
obrázok pekný, veselý. 
Možno trochu uletený, 
pretože bol len zelený. 
 
Zelená lúka, zelený les 
tam skvie sa po poriadku, 
zelené slnko a zelený pes, 
to už nejde do riadku. 
 
Všetko je pekne zelené, 
tá farba vraj ukľudňuje, 
Preto vôbec nechápem, 
čo sa mamka rozčuľuje. 
 
                      
                  Simonka Medveďová, 7.C 
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ŽIVOT 
 
 
Život je náš večný boj, 
cítiť v ňom vždy nepokoj. 
Nie sú v ňom len úsmevy, 
sem-tam prázdne gestá, 
život sa ti pokorí, 
ani sa ti nezdá. 
Nemaj smútok, ani žiaľ, 
všetkému sa postav. 
Slniečko raz musí vyjsť, 
na teba sa usmiať. 
Starosti zahodíš, 
jasnú tvár vykúzliš. 
Nauč sa žiť tento svet, 
budeš žiariť ako kvet. 
 
 
           Denisa Kvačkajová, 9.C 
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BALADA 
 
Žiarivé slnko zapadá pred zraky, 
na nebi ho zakrývajú oblaky. 
Blíži sa noc a ľudia tušia, 
že niečo temné vnieslo do ovzdušia. 
Do dediny prišiel zas, 
tmavých temných duchov čas. 
Stará mama Mackovie, 
zatvára dvere na dvore. 
V chalupe už všetci čušia, 
dievky, chlapci aj rodičia. 
Ženy, muži v izbietke 
túlia sa tam pri piecke. 
Nik nevyjde z chyže von, 
odbil už polnočný zvon. 
Budia sa už duchovia, 
pobožní sa pomodlia. 
„Niečo chodí po dvore!“ 
skríkne tetka Mackovie. 
Keď oblohu pretne blesk, 
na dvere sa ozve tresk. 
Všetci vnútri híkajú, 
na dvere sa kukajú. 
Nakoniec vstane Anička, 
odvážna mlynára dievčička. 
Postúpi k dverám, otvorí. 
„Ach!“ Od ľaku nič nehovorí. 
„Čo je Anička?“ kričí Mackovie. 
Dievka len stojí v pitvore. 
Ľudia bežia po ňu von, 
v chalupe zavládne zhon. 
Anička oči naširoko otvára, 
naďalej ale nemá ostáva. 
Stratila reč, nikomu nepovie, 
čo videla tej noci v pitvore. 
 
                       Petra Kánová, 9.A 



 22 

HÁDKA 
 
 

Hádka, 
to časté slovo v našom jazyku, 
možno, 
možno ho nájdem i v slovníku. 
Ako keď slnko zájde za mraky 
a na oblohe sú len oblaky, 
počernie 
a jej nevídaná sila vyjde na povrch 
ako nespútaný živel, ktorý stúpa na vysoký 
vrch. 
Zablysne sa, zahrmí 
na sopečnom pohorí. 
Keď po veľkom krupobití 
počuť iba tichý dážď, 
slniečko sa vo svedomí 
pomaličky prebudí. 
Keď spod maličkého obláčika dúha vyskočí, 
je to tá najkrajšia vec v tomto storočí. 
 
Smiech a plač sú vraj priatelia, 
Len im vždy dosť dlho trvá, kým sa spriatelia. 
 

                            Lucia Ištvánová, 8.A 



 23 

JAR 
 
 
 
Slniečko nám pekne svieti, 
volá na dvor všetky deti. 
Nech sa idú vonku hrať, 
behať, výskať, zabávať. 
 
 
Prileteli lastovičky, 
štebocú pekné pesničky. 
Všade kvitnú kvietočky, 
snežienky, fialôčky. 
 
 
                    Dalibor Kaliský, 6.A 
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KOCÚR A MAČKA 
 
 
Bol raz jeden kocúr Sivko, 
rád popíjal doma pivko. 
Prišla domov mačka Mňauka, 
priniesla veľkého havka. 
 
Tak sa kocúr naľakal, 
že do torty hneď skákal. 
To je psíček z dediny, 
veď máš dneska meniny. 
 
Razom tortu pozbierali, 
psíčkovi len kosti dali. 
Že ho budú vonku brávať, 
hneď mu idú búdu stavať. 
 
A zo strechy mačka kričí,  
že sa týmto báseň končí. 
 
 
 
                Dominika Škorváneková, 6.B 
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LETNÝ  DEŇ 
 
 
Slnko je už na obzore, 
ligoce sa čisté more. 
Nie je žiadna novina, 
že letný deň začína. 
 
V letný deň je krásne žiť, 
všetci môžu leňošiť. 
no každý deň musí ísť, 
aby mohol ďalší prísť. 
 
V prírode je krásne byť, 
len tak si nič nerobiť. 
Prírodu má každý rád, 
preto buď s ňou kamarát. 
 
 
                   Tatiana Ťažká, 8.B 
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MICA 
 
 

Bola jedna cica, 
volala sa Mica. 
   
                        Nerada sa hrala,  
                        radšej myši drala. 
 
Lízala sa na obloku, 
premýšľala o potoku. 
 
                         V potoku je veľa 
pstruhov, 
                         problém je, že sú pod 
vodou. 
 
Poprosila psíka, 
nech celú noc kvíka. 
 
                         Ryby z toho šaleli, 
                         hneď z vody vyskákali. 
 
Mica ryby pozbierala 
a na dvore vychutnala. 
 
                          Martin Remiar, 6.A 
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MUCHA 
 
 

Letí mucha zelená, 
pripadá mi strelená. 
Všetko vidí zmenene, 
potok, slnko, jelene. 
 
Chichoce sa ako divá, 
možnože si logla piva. 
Nevšimla si veľký strom, 
bol to náraz ako hrom. 
 
Muška vidí zeleno 
už len svoje koleno. 
Radšej letí rýchlo preč, 
pretože má v nohe kŕč. 
 
               Lucia Giertlová, 6.C 
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NÁDEJ 
 
 
Neviem, čím to je, 
že mi umierajú nádeje. 
Možno je to tým, 
že sa zbytočne snažím. 
 
Ty si ma ale nevšímaš 
a na opačnú stranu sa dívaš. 
Mňa smútkom chceš oblievať, 
už sa neviem usmievať. 
 
Či to hádam nevnímaš, 
že ma celú v hrsti máš? 
Snáď raz príde krásny deň, 
že sa splní aj môj sen. 
 
                  
                       Evka Mudroňová, 8.B 
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NEŠŤASTIA 
 
Z výšky padá orlica, 
pod ňou leží diaľnica. 
Bol to pekný zvislý pád, 
prešiel po nej náklaďák. 
 
Neprežila orlica, 
krvavá je diaľnica. 
Po tej ceste krv tečie. 
No a vinník? Utečie! 
 
Keď bol v druhej zatáčke, 
zrazu prešiel po mačke. 
Plače nad ňou zarána 
jedna smutná starena. 
 
Na vinníka došlo rýchlo, 
osadenstvo celé stíchlo. 
Zlyhali mu motory, 
v rýchlosti vrazil do kôry. 
 
V tej kôre je síry veľa, 
zhorela tá kára celá. 
Šofér spinká v čiernej hline, 
no sám si bol na príčine. 
 
                     Rastislav Pôbiš, 7.A 
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OPRAVA 
 
 
Skákalo mačiatko, skákalo, 
na voze koleso zlámalo, 
Janíček plače, narieka, 
že čo mu povie macocha. 
 
Prišiel Kubo, veľký majster, 
v ruke veľké kladivo, 
buch sem, buch tam do kolesa 
a už je to hotovo. 
 
Pozri Janko na mačiatko! 
Vo voze je ako klbko. 
Koleso je hotové, 
macocha nič nepovie. 
 
                       Nikola Živorová, 8.D  
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PSÍK  AĎKO 

 
 
Náš malý psík Aďko 
stráži náš dom ľahko. 
Na cudzích len poštekáva, 
vôkol brány poskackáva. 
 
Rád papá a vodu pije, 
v záhrade sťa krtko ryje, 
potom farbu srsti zmení 
a je z toho unavený. 
 
Vo dne, v noci náš dom stráži, 
každý zlodej svoj krok zváži. 
Neporiadok, ten mu vadí, 
preto ho my máme radi. 
 
                 Zuzana Giertlová, 6.B 
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RODINA 
 
 
U nás všetko, čo len treba, 
kaše, mlieka i dosť chleba. 
Mladá žena, mladý zať, 
tí si môžu preberať. 
 
 
A že sa tak majú dobre, 
tancujú vždy paso doble. 
Lenivosť, to je ich chyba, 
zatiaľ im však nič nechýba. 
 
 
Nebude to navždy tak, 
príde chmára, čierny mrak. 
Tak sa teda mladí dvaja 
budú náhliť späť do raja. 
 
                        Jakub Ridzoň, 8.D 
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SLZY  LESA 
 
 
 
Temný mrak sa v šere skláňa nad hory, 
          slzy neba rosia kvetom tvár, 
              jak pútnik v tme stratený, 
                      kvapká, nevie kam. 
 
 
Prečože sa Slnko skrýva? 
Zem obavou zahorí. 
Vari je to dažďa vina? 
Ten však hneď prehovorí: 
Kvapka s teplom odpradávna 
nemajú sa rady, 
brieždenie ich spolu spája, 
veď zobudia sady. 
 
 
Vietor spieval pieseň času, 
         potok pel ju v údolí, 
ten, čo v lese našiel krásu, 
         si ju ticho ševelí. 
S búrkou prišli tresky-plesky, 
         otriasa sa v zemi strom, 
z neba sa sypú hromy, blesky, 
         snažia sa trafiť doň. 
 
 
Ráno vyšiel svieži Oskar, 
po daždi už ani stopy, 
slnečnica hlavu dvíha, 
pozerá na lúčov kopy. 
 
 
                        Annamária Škultétyová, 9.A 
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SPOMIENKA 
 
 
Spomienka, spomienka, 
čo odo mňa chceš? 
Choď do sveta, ten ťa volá, 
preč odo mňa, heš! 
 
                    Patrik Medveď, 8.D 
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TAJNÝ  PRIATEĽ 
 
 
 
Zvláštny pocit zalieva ma 
ako spŕška rosy. 
Myslím však, že nie som sama, 
hanba sa nenosí. 
Mám priateľa verného, 
krásneho, no nemého. 
Vždy ma tíško vypočuje, 
krátku chvíľu obetuje. 
Môj priateľ však fádne žije, 
každý deň len je a pije. 
Nepozná zmysel života, 
pozná však slovo samota. 
Pozná i lúku zelenú 
a moju tvár ním zjasnenú. 
Viem, že on ľúbi mňa 
a ja ľúbim môjho čierneho koňa. 
 
                       
                    Dominika Cabanová, 9.C 
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VNUK 
 
 
Bol jeden malý vnuk, 
čo chcel byť mocný ako buk, 
no vždy mal chuť len na nanuk. 
 
               
 
                  Vraví mu babka: „Milý vnuk, 
                  ak chceš byť mocný ako buk, 
                  musíš jesť aj rybí tuk!“ 
 
 
 
Vnuk jedným, druhým očkom kuk 
a šuch! Cez oblok vylial rybí tuk 
dedkovi rovno na klobúk. 

 
 
 

                  A čo ten milý malý vnuk 
                  od babky dostal za podfuk? 
                  No predsa nový rybí tuk 
                  a dedko stovku na klobúk. 
 
 
                                 Dominik Miler, 8.B 
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ZOO 
 
 
Zoologická záhrada, 
to je naša zábava. 
Žirafa má hrdlo chorľavé, 
tiger zas ucho boľavé. 
 
 
Vedľa hneď je veľký hroch, 
čo je tučný aj za troch. 
Medveď, maco chlpatý, 
stále je tu zaspatý. 
 
 
V poslednej klietke sup, 
čo má pokazený zub. 
A nakoniec panda, 
vždy je s ňou len sranda. 
 
 
                     Paula Kováčiková, 6.A 
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Slovo na záver 
 
Nakresli vôňu, 
odmeraj chuť, 
presvetli tôňu, 
po slnku blúď. 

 
Otvor si nebo, 
zaši svoj žiaľ, 
hovor vždy lebo 
a smutných chváľ. 
 
Zapíš ten pocit, 
keď šťastie spí, 
a možno v noci 
kazí ti sny. 

 
Vylievaj slová , 
keď láska ťaží, 
srdce ti šepká, 
počúvaj, oži. 

 
Keď vôkol pôjdem, 
pozvi ma dnu, 
keď cestu nájdem, 
zhasneme tmu. 

                 
               p. uč. Kristína Gondová 

 


