
MOJA ŠKOLA 

 

V škole vedomosti, kamaráta i lásku nájdeš, 

pozbierať aj dobré známky zvládneš. 

Základy sa tu naučíš,  

na  predmetoch sa trochu poučíš. 

 

Celou školou prejdeš ako veľkým bludiskom, 

keď prídeš na to, že si v deviatke a prešiel si 
tým ako školským ihriskom. 

Najprv príde prvá trieda, tam so školou 
potrápiš sa,  

zrazu príde deviata a ty so školou rozlúčiš sa. 

 

                                                  K.I.T.T. 

 

MOJA PRVÁ TRIEDA 

 

Prvá trieda na mňa kričí: 

„Nechaj hračky a vezmi rozum do hrsti.  

Nebuď večným dieťaťom, 

staň sa radšej školákom.“ 

 

Voľnosť, hravosť musí nabok, 

v škole velí len poriadok. 

Škola nie je ulica, 

v triede velí učiteľka Uličná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá múdra sova, naučila nás 

čítať, písať, 

na matike aj počítať.  

Skrotila nás, nezbedníkov 

a už sme bystrí , smelí. 

usilovní ako včely.  

 

Plní lásky, plní vďaky, 

nech vám vravia naše kvety. 

Za všetko, čo už vieme, 

Vám veľmi pekne ďakujeme. 

                      

                     Marek Bobuľa, IX.A   

 

 



JA  A ŠKOLA 

 

Naša škola - to je hrôza,  

ja sa učím ako koza.  

Samé knihy, samé driny, 

pripadám si ako z Číny. 

 

Ráno vstávam, tvár si myjem,  

na obed už ledva žijem. 

Na slovine z hlavy sa mi parí, 

na písomke čáry, máry. 

 

Matika sú samé čiary, 

vari sa mi marí? 

Štvorce, kruhy, kružidlá,  

lavice sú naše mučidlá. 

 

Slovina je ťažká veda, 

je tak dobrá pre vševeda. 

Komu chutí matika? 

A či radšej litika? 

 

Na výtvarnej rada kreslím, maľujem, 

s nadšením však športujem. 

Najradšej mám raketu, 

behám, skáčem, kade tu. 

 

                                   Klára Sochuľáková, IV. B         

 

MOJA ŠKOLA 

 

Škola je môj miláčik, 

teším sa jak prváčik.  

Do školy sa teším, bežím, 

 nad knihami ja aj ležím. 

 

Učenie je malina. 

Kto povedal, že je drina? 

Píšem, kreslím, rysujem, 

veď krajšie len maľujem! 

 

Ja som dobrá žiačka,  

škola je pre mňa hračka. 

Jednotiek je plná žiacka, 

na  florbale som jak kačka. 

 

Pri Fraňovej na matike,  

ide to jak po motyke. 

Na slovine Shmidtová,  

učka je to pohodová. 

Otrubová Tatiana 

naučí aj Taliana. 

Pri Júlii na angline,  

speakujeme jak v Londýne. 

Na hudobnej Sláviková Mirka, 

spieva nám jak Žbirka.  

Na telesnej Klučka? 

To je super učka. 

Tenista je Sumka veľký. 



Dotiahne ma až do telky? 

Garajová Katka,  

to je naša informatka. 

Náš zástupca Tonko Garaj, 

"Poď a šach si so mnou zahraj." 

Dejepis a Bernaťáčka, 

pre mňa je to zaberačka. 

Riaditeľka Klučiarovská, 

autorita preobrovská. 

Volajú ma Sochuľáčka, 

vraj som veľká rapotačka.  

 

                     Katarína Sochuľáková, V. A 

 


