
 

 

             

 

                  Základná škola 

                 Školská 389  

               Sačurov 

 

 



 

 

Mravce,            , mravčeky, 

      kde sú vaše                   ? 

      Máme jeden veľký            , 

      všetkým je nám dobre v ňom.  

       

 

 

 

 

Sadím, sadíš, sadí, 

či sme tomu radi, 

              z maličkého   

              vyrástli nám                 . 

 

 

 

 

 



 

      Tancovala malá  

      celý týždeň od pondelka. 

      Páčilo sa jej to preto, 

      pretancovať chcela leto. 

     Tancovala na          z           , 

      aby bolo v zime        . 

 

 

 

   

            Na           mi sadla           , 

            hneď sa roztopila. 

            Zosmutnela som ja troška 

            a tiež pochopila... 

            Oblečiem si              , 

            už sa nestopí, 

            ale mi ich malá  

            krásne vyzdobí. 



          

 

           Ja do                nepôjdem, 

                         rúbať nebudem! 

                         na mňa zazerá, 

            páči sa mu            . 

 

 

 

            Sedí               v nore, 

             všetky              choré. 

                    - dobrá kamarátka, 

              ofukuje              , hladká. 

              Na každú boľačku 

              strúha mu               .    



         

                  

            Lezie              po stene, 

            nesie zlaté                  . 

            Anička sa raduje, 

            že jej          daruje.  

 

 

 

                         nám spadla, 

                         nám spadla, 

             ktože nám ju postaví? 

             Starý peciar nie je doma 

             a mladý to nespraví. 

             Zavoláme  na       , 

             ten má veľké          . 

             Zahanbiť sa         nedá, 

             hneď sa pustí do toho! 

 



 

 

 

         Dziny, dziny, dziny, 

         mám             z hliny. 

         Nechovám ho na            , 

         hádžem doňho               . 

 

 

 

 

                          kráča, 

                           fičí. 

              „Zastav,               !“ 

                        kričí.  

                 

               Ujo            zdvihol        , 

               tam ti ide                    . 



 

       

 

          Skáče               na dvore 

          a               v komore.   

                        robí: „Hav! Hav!“ 

          a            : „Mňau! Mňau!“ 

      

 

  

 

            Malá           stenká, 

            že je veľmi tenká, 

            že si kúpi zavčas rána 

            od žltého  

            za          rosy, 

            čo mu                 nosí.  

 



 

 

     Ťap, ťap, ťapušky, 

     išiel Janko na 

     a Tomáško na 

     postretli tam pána            . 

     Urobili olalaaa! 

 

 

 

 

 

                         hop do                 . 

            Zľakla sa jej                . 

                         šuch v             . 

            „Kto to straší?“       kričí. 

            Skočil      medzi               , 

                      zahnal sladké sníčky.  

     



 

 

 

 

       Adam v                nesedel, 

                       nevedel. 

       Prišli k nemu                  , 

       čítali mu z            . 

 

 

 

 

 

 

                          zjedla          , 

          povedala na            . 

                     na          , 

                     na         . 

 

 



 

      Fúkaj, fúkaj                        , 

      zhoď mi jednu         . 

      Zhoď mi      a či            , 

      sladké budú obidve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Janík chrumká              , 

             Anke chutí          , 

             Evka rada         , 

             posile do bruška. 

             Jožko má rád            , 

             Marka           sladkú. 

                         narástol 

             pre tú našu Katku.



 

 

 

 

 

 


