
 

Listy pršia zo stromov 

 

Listy pršia zo stromov,                                                                                                                        
počas žltých októbrov.  

Keď dopadnú, farebná je zem,                                                                                                    
ako keby dúha padla sem.                                                                                                 

Žltá, červená či iná,                                                                                                                       
každá nenapodobiteľná.                  

Keď vietor kýchne                                                                                                                                        
listov zrazu nikde,                                                                                                             

všetko razom zmizne,                                                                                                                             
jeseň si to zlízne. 

 

Peter Pavel Arthur Petráš 

 

 

Vôňa jesene 

 

Čo tak krásne rozvoniava všade kolo mňa? 

Je to niečo záhadné, čo nepoznám ja? 

 

Sú to vône kvetov, či stromov mohutných? 

Stále premýšľam, no nepoznám ich. 

 

Odrazu z výšky ozve sa ihličnan: 

To nie sú kvety, ani ja, strom. 

Či si si nás zmýlil s mladou jarou? 

Ja ti poviem, čo tu tak cítiť je, 

veď prišla jeseň... vôňa jesene.  

 

 

Eliška Bakaľárová  

 

Futbalová hviezda 

 

 

Túžim raz byť hviezda, 

možno sa to nezdá. 

Je to celkom super vec, 

veď som dobrý športovec. 

 

Futbal to je zábava, 

góly len tak rozdávam. 

Faulujem len nerád,  

budem ako Gerrard. 

 

Ale aj tá hviezda, 

hoci sa to nezdá, 

tréning dobrý musí mať,  

vždy naplno trénovať. 

 

V super klube hrávať, 

je sen každého chlapa. 

Chealsy, Real Madrid, 

veď to by chcel každý. 

 

Keď sa budem snažiť, 

môžem slávu zažiť. 

všetky hviezdy veľké, 

bývajú aj v telke. 

 

 

Patrik Matejov 

 

 

 

 



 

Sníček 

 

 

 

Sníval sa mi malý sníček, 

krútil chvostom ako psíček. 

Votrel sa mi do hlavy, 

vzbudil vo mne obavy. 

 

Ej ty sníček nezbedný, 

rušíš mi tu iné sny. 

Zdalo sa mi teraz práve, 

že som žil vo veľkej sláve. 

 

Jazdím si na shewrolette, 

známy som na celom svete. 

Ja som slávny závodník,  

nevyrovná sa mi nik. 

 

Taká sláva super je, 

všetko všade krásne je. 

Ty však prídeš bez pozvania, 

práve keď mi k sláve zvonia. 

 

Ach, to sú zvony na kostole, 

a ja musím vstávať hore. 

Úspech nie je jedným skokom, 

vedie k nemu veľa rokov. 

 

Juraj Ronec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseň 

Tak ako každý rok  

zablysol farbami pahorok. 

 

Hľa, každý keď ho zazrie, 

láska k farbám v ňom vzrastie. 

Žlté, červené, proste oboje, 

každý s i príde na svoje. 

 

Počasie chladne, viac a viac prší, 

začína zima, mrznú nám uši. 

 

Matka príroda, mocná kráľovná, 

maľuje listy, kde dozreli hrozná. 

 

Iba teplé farby používa, 

potom je vždy jeseň živá. 

 

Žije si, nažíva, 

až kým ju nevystrieda zima krutá, 

žije si nažíva, 

pokým jej mráz nenasadí putá. 

 

Bohužiaľ nič sa na tom nezmení, 

joj nie, nenastane koniec jeseni. 

 

Budúci rok v tomto čase, 

začnú padať listy zase. 

 

A ak sa nič nezmení, 

stretneme sa v jeseni. 

 

Bude zima bude mráz, 

ale jeseň príde zas. 

 

 

Martina Spodná  

 

 

 

 

 



 

 

Jeseň 

 

Každým rokom zjesene 

Padá lístie nezbedné 

 

Sú ho plné lesy a záhrady 

Až ma prekvapili tieto záhady 

 

Odkiaľ toľko pestrej krásy 

Veď pani Jeseň všetko kazí 

 

Odkiaľ toľká nádhera sa vzala 

Keď som ráno do školy vstala 

 

Vietor fúka, stromy sa kníšu 

Listy svoj jesenný príbeh píšu  

 

Konármi stromov sa vietor derie 

Lístie z nich prší ako vtáčie perie 

 

Poletuje ako vtáčik maličký 

Občas ševelí si pesničky 

 

Jeden lístok žltý, druhý zas červený 

Ak chceš, rada ťa ním poteším 

 

Je to lístok nevídaný 

Konárikom darovaný 

 

Rebeka Gálová 

 

 

 

 

 

 

Pani jeseň 
 
 

Pani jeseň k nám už prišla, 
teplá čiapka by sa zišla. 
 
Jesenný vietor nám už rozfúkal vlasy, 
častými dažďami sa jeseň hlási. 
 
Zvieratá zimné prístrešky stavajú, 
lastovičky nám krídlami mávajú. 
 
Už sotva počujeme štebot vtáčí, 
malá veverička si orechy vláči. 
 
Už všetky listy zo stromu opršali, 
a my chodíme zababušení v šáli. 
 
Obloha má často farbu tmavú, 
A dážď nám stále kropí hlavu. 
 
Šarkany už s vetrom tancujú, 
deťom nudné chvíle skracujú. 
 
 
Terézia Kopencová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utekať za tebou chcem 

 
 
Tvoje bledé pery 
ako hebký vánok 
Vlasy belasé 
oči hnedkavé 
To si ty 

Vždy budú padať hviezdy z 
neba 
i láska k tebe je premenlivá 
 
Ale prečo  
keď ťa vidím  
i nenávidím 
Utekať za tebou chcem 

Láska robí kúzla čary  
nie je to veľký mág vari 
 
No bez lásky svet nie je Zem  
ale planéta 
 
Bez lásky nie je oblak sladká 
pena 
ale iba mrak 
 
Bez lásky to nie som ja  
ale iba vidina 

 
 
 

 
 
Duša bez lásky je mŕtve telo 
objať vetrík sa mi zachcelo 
 
Preto vidieť ťa stále chcem 
 
Tvoje bledé pery 
ako hebký vánok 
oči belasé  
vlasy hnedkavé 
To si ty 
 
Moje viečka padli do tvojej 
náruče  
opäť som vkĺzla do pavučiny 
slnečných lúčov... 
 
 
Dorota Košťálová 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


