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Prišla pani Jar 

Lastovičky prileteli,  

čvirikajú pekne,  

všetkým deťom správu nesú,  

jar k nám ide zase. 
 

Dlhý zobák klipi -klap, 

Kde si žabka, kde žabiak? 

Tu som, tu som, kvaki- kvak,  

schovám sa ti tak či tak. 
 

Veľkonočné sviatky 

Veľkonočné sviatky, 
tešíme sa všetci. 
Dievčatá výskajú,  
pred chlapcami utekajú. 
Chlapci za odmenu 

maľované vajíčko dostanú. 
  

Odložili sme už zimné oblečenie a išli sme von. 

Zobrali sme náradie a vedro a vyhrabovali sme 

školský dvor od lístia. Potom sme sadili kvety s pani 

učiteľkami a polievali sme ich, aby neboli smädné. 

Na dvore rástli aj malé slniečka - púpavy, dievčatá 

z nich za pomoci pani učiteľky vili venčeky, aj sme 

zaspievali. 

Deti 2.tr.-Stonožky a 3.tr.-Kačičky 

  





Deti – 1. triedy – Žabky, 2. triedy – Lienky a 3. triedy - Včielky 



Deti 1. triedy - Žabky 



Stretnem jednu starú babu a tá sa ma pýta 

- Máš auto 

- Mám 

- Máš bazén 

- Mám 

- Máš trojposchodovú vilu 

A vtedy ma baba nahnevala predsa nebudem 

 kôli nej búrať dva poschodia 

 

                                                                       Klaudika 
 

Išla blondína do mäsiarne a pýta sa  

- Máte niečo čerstvo zarezané 

- Áno trenírky v zadku 

                                      

                                            Janík 
 

Viete ako sa hovorí trojhrbej ťave? 

„Predsa tehotná“ 

 

                                                    Viktor 
 

Stretol som Deža  na stavbe a pýtam sa 

- Čo tu robíš 

- Ta zavádzam ne 

 

                                                                  Nelka 

Viete čo sa stane ak sa skríži žirafa s ježkom 
- No predsa zubná kefka 

  

                                                          Samko 
 

Príde blondína do predajne a pýta sa 

- Prečo tu máte taký škaredý obraz 

- Pani to nie je obraz ale zrkadlo 

 

                                                                       Nicolka Deti 4. triedy - Žabky 



   Vlastnoručná výroba papiera 

        Deti 1. triedy – Žabky 

 



                           

Žabkina studnička 

  
Žabka priskákala ku studničke a chcela sa napiť vody. Ale 

v studničke boli kamene. 

Priletel  k nej motýľ, aby pomohol žabke vyčistiť studničku. Ale 

nevládali, zavolali zajka. Zajko povedal, že ježko má vedierko a do 

toho zoberie kamene. Keď vyberali kamene do vedierka, tešili sa  a 

spolu si spievali. Nakoniec sa napili z čistej studničky vody, zaľahli 

do trávy a zaspali. 
 

Deti 3.tr.-Kačičky 



Lienka lienku navštívila, 

šatôčky jej pochválila. 

Ty máš rôčkov päť, 

a ja už mám šesť.  
 

Čerešničky dvojičky, 

spadli na zem zo 

stoličky. 

Teraz plačú obe,  

kto nám teraz  pomôže?  
 

Slnko svieti,  

vtáčik letí, 

deti kričia 

 leto letí. 
 

Mám básničku na jazýčku 

Deti 3.tr.-Kačičky a 4.tr.-Lienky 



 

Poďte deti, poďte k nám, 

v školičke je veľmi fajn. 

Vitaj v našej  

materskej škole Deň matiek 

Mamulienka sviatok máš, 
akýže Ti darček dám? 
Darujem Ti srdiečko, 
k tomu božtek  na líčko. 
 

V máji slniečko krásne hrialo a  my sme maľovali pre 

mamičky srdiečka a kvety. V máji majú mamky sviatok, 

želáme im zo srdiečka všetko najlepšie, už sa tešíme, ako im 

zatancujeme na vystúpení a urobíme im aj darček. 

 

MDD 

Deti 3.tr.-Kačičky a 4.tr.-Lienky 



 

Deti 2. tr .- Stonožky, 3. tr. – Kačičky, 4. tr. - Lienky,       

4. tr. - Motýliky a 2. tr. - Lienky. 



 

Texty básní – deti 4. triedy – Motýliky a výtvarné práce – deti 

2. triedy – Lienky. 
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