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Kde bolo, tam bolo, bola jedna rozprávková krajina a volala sa 

Zeleňovo. Ako ináč by sa mala volať, veď v žiadnej krajine nemajú 

takú zelenú školu. Táto škola je srdcom Zeleňova.                                         

Že neviete, kde to je? Slniečko vás tam zavedie.                                         

Škola je obklopená vysokými stromami, dotýkajúcimi sa modrej 

oblohy. Záhony hýria kvetmi a rastlinami. V povetrí poletujú malé 

vtáčiky. Po listoch lezú chrobáčiky, občas preletí malá lienka.               

Nad školou krúžia lastovičky. Sú strážcami nielen školy, ale aj celého 

Zeleňova. Všetko je tam ako v naozajstnej rozprávke.                       

Neveríte?                                                                                                         

Príďte sa k nám pozrieť. 

 

Základná škola, Školská 389, Sačurov 

 

Zeleň              

okolo nás 
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Slnko svieti, rozjíma, 

koľko planét že to má. 

Páči sa mu jediná, 

tá, čo život ukrýva. 

Zem je modrá planéta, 

vôkol Slnka oblieta, 

sprevádza ju Mesiac malý, 

počas noci jasne žiari. 

 
Himalájska borovica pred oknami našej školy je nádherná. Jej 

dlhokánske ihličie obdivujú malí i veľkí. Vôbec nepichajú, sú jemné 

a lesklé. Je to skvost v našom okolí. 
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Zem je veľká nádhera, 

Človek po nej chodieva. 

Stromy, lúky, veľké pláne, 

každý sa rád pozrie na ne. 

Keď sa pozrieš vôkol seba, 

zbadáš trávu, kúsok neba. 

Pred očami zjaví sa ti 

veľká krása tvojej vlasti.

 
Okrasný Javor dlaňovitolistý purpurový krášli náš ostrovček 

okrasných drevín pred školou. Nemusíme vôbec čakať na jeseň, aby 

sa jeho listy sfarbili. Je v červenom šate počas celého svojho 

„listnatého“ obdobia. Je prekrásny. Vzbudzuje v nás pocit radosti. 
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Polia, stráne, hory, lesy, 

lúky kvetmi posiate. 

Spev vtáčika, smiech detí, 

krásna farieb paleta. 

To je verte milí moji 

naša krásna planéta. 

Tu sa všetci cítia dobre, 

tu je veru sveta žiť. 

Len ťa prosím, človeče, 

len ju veľmi neponič. 

 
Japonská okrasná vŕba krášli breh nášho kamienkového „jazierka“. 

Rozkvitá do krásy v átriu školy. Je veľmi „fotogenická“ - vyhľadávaná                                 

pri fotografovaní žiakov. 
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Modré nebo, orná zem, 

strom, krík i kvietok len. 

To všetko je naša Zem. 

Lesy sú jej pľúcami, 

stromy sú zas strážcami. 

Pamätaj, že platné je: 

Všetko, čo je prírodné, 

od vekov je potrebné. 

 
Skalničky, rozchodníky, zakrpatené borievky sú dominantou nového 

múrika pri žiackom vchode do našej školy. Všetky rastliny sú 

suchomilné. Niektoré z rastlín sú aj kvitnúce. Jeho vytvorením sme 

prekryli rozpadajúci sa múrik vedľa schodov. Je nový, obdivujeme ho 

a budeme sa o neho starať v horúcom lete aj počas zimy. 
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Ja chcem obísť celú Zem, ukážem vám, že to viem. 

Uvidím aj Antarktídu, 

prežijem tam strašnú zimu. 

V Afrike je horúčava, 

po púšti sa vlečie ťava. 

V Austrálii sa ja kochám, 

ako beží veľký klokan. 

V Amerike je tak krásne, 

až sa mi chce písať básne. 

Potom sa ja vrátim späť, 

Európa je ten môj svet. 

 
Záhon plný kvitnúcich kríkov je pred budovou našej školy. Je veľmi 

pekný. Každú „chvíľu“ v ňom niečo iné kvitne. 
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Každý sníva odjakživa o miestečku plnom krásy. 

Každý túži odjakživa, nájsť si kútik strašne krásny. 

Tento kútik maličký Zem ti do rúk postrčí. 

Je to miesto v tvojom dome, ale aj tam von v prírode. 

Zem je veľká záhada, mnohokrát je neznáma. 

Je to niečo nádherné, buďme radi, že tu je. 

 
Smrek biely „Conica“ je pomaly rastúci ihličnan pravidelného 

kužeľovitého tvaru s jemným ihličím. Máme ich niekoľko. Ten v átriu je už 

dosť „starý“, tak sme ho trochu ostrihali. Prospelo mu to. 
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Zem, tú mnoho vecí tvorí, 

kvety, lesy, ba aj hory. 

Naše lesy krásne sú, 

nohy nás tam ponesú. 

Príroda nás veľmi láka, 

v júni, júli aj školáka. 

Krásne kúty navštevujme, 

kvety, stromy obdivujme. 

Veľa krás tu v sebe skrýva, 

našou vlasťou sa nazýva. 

 
Magnólia Alexandriana je solitér v našom átriu. Je upravená               

do podoby stromčeka s guľatou korunou. Jej kvety zvnútra biele 

a zvonká karmínové nás každý rok prekvapia svojou krásou. 
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Slovensko je krásne miesto, 

ak odídeš do sveta, vrátiš sa isto. 

 

Prekrásna príroda, lesy a lúky, 

jedle, brezy, topole aj buky. 

 

Slovensko, ty si náš rodný kraj, 

žijeme tu radi, je nám tu fajn. 

Hoci si malé, predsa si krásne, 

s radosťou píšeme o tebe básne. 

 
Borievka obyčajná vyrástla pred našou školou do úctyhodných 

rozmerov. Upravujeme ju strihaním. Deti ju často vyhľadávajú. Vo 

voľných chvíľkach si v rozhovoroch sadajú na jej obnažené konáre.  

5 



Č – čpavok                   Z – záplavy 

O – odpadky                N – neporiadok, nafta 

                                     E – etanol 

                                     Č – človek 

                                      I  – ilegálne skládky 

                                     S – smetie 

                                     Ť – ťažba 

                                     U – úhyn živočíchov 

                                     J  – jedy 

                                     E – erupcie  

P – postreky 

R – ropa 

Í  – ilegálne skládky 

R – rádioaktívne látky 

O – obaly z plastu 

D – dym z tovární 

U – uhynutie rastlín 

 

Zlatý dážď je bežný jarný kvitnúci krík, ktorý nemôže chýbať ani 

v školskej záhrade. Keď kvitne, vieme, že jar je tu. 
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V jedno slnečné ráno, keď kvety na lúke nádherne rozvoniavali, 

včielky usilovne prelietavali z kvetu na kvet a motýle šantili v povetrí, 

rozkvitla púpava. Lúče slnka príjemne hriali na jej nádhernú hlávku. 

Ostatné kvety sa medzi sebou rozprávali a kamarátili, ale púpava sa 

iba vyťahovala: “Ja mám najkrajší a najväčší kvet z celej lúky. Včielky 

ku mne prilietajú a zbierajú môj sladký nektár a určite je aj najsladší 

zo všetkých. Som zlatovlasá a som krajšia ako slniečko.“ Ostatné 

kvety len mlčky počúvali túto trúfalosť. Čakali, čo urobí slniečko. To sa 

iba pousmialo a svietilo viac ako inokedy. Zlaté vlásky pyšnej púpavy 

sa menili na biele páperie. Púpava už nebola najkrajšia. A to ešte 

zafúkal vetrík a rozfúkal jej bielu hlávku po celej lúke. 

 
Ihličnaté stromy (smreky, jedle, borovice) sú súčasťou našej školy. Sú 

v každej časti školského parku. Deti ich zbožňujú kvôli šiškám. Dorástli 

do úctyhodnej výšky a tvoria „pľúca“ celej obce. 
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Alenka sa zobudila do pekného slnečného dňa. Myslela si, že to bude 

deň, ako každý iný. Ale nebol. Otvorila okno, sadla si a s chlebíkom 

v ruke pozorovala okolitú prírodu. Zdalo sa, že sa deje niečo čudné. 

Šumelo totiž iba desať stromov a ostatné boli ticho. Bola z toho 

naozaj zmätená. Položila chlebík na stôl a bežala von. Prišla bližšie 

k stromom, ktoré šumeli a všimla si, že ich lístky sa chvejú. Vyzeralo, 

že sa rozprávajú. Bolo to ako vo sne. Stromy naozaj hovorili. Jeden 

z nich, starý vznešený strom hovorí: „Orech, berieš si tu prítomnú 

jabloň a budeš ju milovať, až kým vás smrť nerozdelí?“ Jablonine biele 

šaty z vlastných kvetov sa ligotali na slnku. Orech mal hnedý frak 

ozdobený zelenými ornamentmi z listov. Dookola poletovali 

prekrásne motýle. Orech jedného poprosil, aby sa mu usadil pod 

korunu. A dokonalý svadobný oblek bol hotový. Včielky a svätojánske 

mušky boli družičky a hruška so slivkou boli svedkami tohto obradu. 

Okolité stromy šumeli svadobný pochod.                                                      

Alenka sa nezmohla na slovo. To bol zážitok! 

 
Rododendrón je pred školou učupený pod stromami, aby sa ukryl 

pred slniečkom. Nemajú sa radi. Keď zakvitne obdivujeme ho všetci.  
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V lesíku maličkom, 
pod veľkým stromčekom, 

rastú hríby ako svet. 
Zoberiem si košíček 

aj malý nožíček, 
nazbieram ich hneď. 

V trávičke zelenej, 
na lúčke neveľkej, 
odrežem bedličku. 

Plný košík hríbov mám, 
domov sa s nimi ponáhľam. 

 
Juka vláknitá vyzerá veľmi exoticky, no v našich záhradách už 

zdomácnela. Jej listy sú ako malé meče a v momente, keď vykvitne 

vyzerá ako kvet pre kráľov. Všetci ju chodíme obdivovať. 
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Slniečko nám vykukuje, 
teplé lúče vystrkuje. 
Lienka sa len pozerá, 
čo to na ňu zazerá. 

Spoza kríčka pri potoku, 
skáče žaba, kvaky – kvak, 
kdeže je môj žabí brat? 

Vo vodičke čľapoce 
rybka v zlatej čiapočke. 
Kvetinky sa tíško smejú, 

bude pršať, „ej,  tak veru!“ 

 
Nátržník krovitý kvitne celú jar na záhone pred našou školou. Svojimi 

žiarivo žltými kvetmi láka včielky aj deti. 
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V prírode:  
- tam sme v pohode, 
- slnko nám svieti, rastú tam kvety, 
- vtáčiky spievajú, všetci sa ihrajú, 
- oči plné zvedavosti, ruky plné šikovnosti, 
- zoberieme košíky, nazbierame hríbiky, 
- odložíme do stanu, vyberieme gitaru, 
- s gitarou je zábava, každá pieseň je známa, 
- spievajme si pesničky, vatra rozhorí sa pomaličky, 
- slnko skoro zapadá, pieseň vždy nám vyhráva, 
- urobíme opekačku, zajeme si aj „špekačku“, 
- zaľahneme do stanu, vysnívame fontánu, 
- keď sa ráno zobudíme, všetko pekne pobalíme, 
- utekáme domov so svojou príhodou. 

 
Ruža šípová je pred budovou školy. Ostala už iba jediná červená. Má 

veľa miesta, a tak krásne kvitne. Jej krvavo červené veľké kvety lákajú 

malé deti, aby si odtrhli kvietok a ozdobili si hlávky.  
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