
Všetko naopak  

Poviem vám rozprávku o svete, 
o ktorom isto nič neviete. 
V tom príbehu je to tak, 
isto všetko naopak. 
 
Miesto vody je tam cesta, 
pre každého je dosť miesta. 
Po tej ceste kráčal vrabček 
a nad lúkou lietal mravček. 
 
V tomto svete odjakživa 
na stromčeku medveď býva. 
U lekára dlhá rada, 
rybka k mačke si tam sadá. 
 
V obchodoch sú nízke ceny, 
už som z toho popletený. 
Teraz chodím sem a tam, 
všade o tom rozprávam. 
  
autor:  Martin Borbély 
 
 
 
 
 

 
 
Oberačka 
 
Vyleziem si na jabloň, 
odtrhnem si z nej melón. 
A keď zleziem dolu, 
dám si radšej školu. 
 
Škola, to je dobrá vec, 
zjem ju ako hlodavec. 
A keď spadnem do studne, 
pôjdem ešte na višne. 
 
autor:  Šimon Varga 
 

Vitajte v ZOO  
 
Sloník pekne zatrúbi, 
chobotom sa ukloní. 
Opica sa teší, 
že nechodí peši. 
 
Aligátor, to je beda, 
on zje iba kúsok chleba. 
Antilopa beží, skáče, 
a to všetko za koláče. 
 
Keď lev hlasno zareve, 
všetko sa tu zachveje. 
Hrošica sa obzerá, 
na každého zazerá. 
 
autor:  Romana Čanigová 
 
 
 
 
 
 
Zverinec  
 
Psíček krochká: „Mňau, mňau“, 
letí ako vták. 
Krava šteká: „Kroch, kroch, kroch“, 
cúva ako rak. 
 
Mačka na ňu mečí: „Bú, bú“, 
vo vode sa máča. 
Prasiatko zas mňaučí: „Haf, haf“, 
piští ako mača. 
 
Muška bečí: „Mú, mú, mú“, 
má velikú zlosť. 
Sliepka za ňou uteká, 
motýľ kričí: „Koniec, dosť!“ 
 
autor:  Dominika Trnovská 
 



Letecké dni  
 
V jedno krásne leto 
zo stromu som zlietol. 
Bola to riadna rana 
a k tomu hneď zrána. 
 
Na druhý deň zrána 
zase veľká rana. 
To bolo však veselé, 
bol to zoskok z postele. 
 
autor:  Roman  Ondruš 
 
 
Hokejista  
 
Hokej ja veľmi rád mám, 
že veru občas zabúdam 
na školské a iné úlohy, 
hoci na ne mám vlohy. 
 
Gólov len málo dávam, 
s chuťou však často hrávam. 
Bojujem, kým čas nevyprší, 
ani veľký hráč ma nevystraší. 
 
autor:  Dominik  Mikeska 
 
 

Maliny  
 
Zasadil som maliny, 
hneď na kraji dediny. 
Keď som sa tam vrátil, 
našiel som tam piliny. 
 
Zobral som tie piliny, 
zaniesol ich do lesa, 
vrátil som sa do dediny 
nálada mi už klesá. 
 
autor:  Roman  Kuník 

Cesta vlakem  
 
Byl jednou jeden vlak, 
ten jezdíval rychle jako drak. 
Každé ráno vyjížděl z Prahy 
přes Brno rovnou do Bratislavy. 
 
Je to rychlík, to se ví, 
lidé byli naštvaní. 
Jejich vlak nepřijel včas, 
stratili drahocenný čas. 
 
autor:  Matěj  Pavlík 
 
 

Keď som bol malý  
 
Keď som ja bol malý, 
mal som štyri hlavy. 
V tom úli som býval, 
o gorile sníval. 
 
V úli som býval, 
veľmi som zíval. 
Býval som so žirafami 
a hovoriacimi novinami. 
 
autor:  Adam  Rybanský 
 
 

Chudák mravec  
 
Keď som raz išiel do lesa, 
tam jeden mravec potkol sa. 
Prasiatko sa zľaklo, 
že až na zem spadlo. 
 
Mravec zbadal, že prasa leží. 
Rozhodol sa a už za nim beží. 
Ale tu sa prasiatko postavilo 
a malého mravca pristupilo.  
 
 
autor:  Patrik Röhman 


