
Africké hviezdy 
 

Sú všade okolo nás, 
  vidieť ich cez noc zas a zas. 

Vidieť ich z rôznych miest, 
   polí, lesov či ciest. 

 
Je ich sťa milión, 

dvadsať, sto či bilión? 
Nikto ich nevie zrátať, 

každý večer im choď mávať. 
 

Aj deti z Afriky ich vidia 
keď spia, dobre sa cítia. 

Trápi ich často smäd a hlad, 
keď si kúpiš gombík, si ich kamarát. 

 
Unicef je pre nich veľká spása, 
pomáhať druhým vždy dá sa. 
Ďakujú nám každý deň, 

keď idú spať, tak zhasnú pochodeň. 
  

Pred uložením do postele, 
pomodlí sa každý smele. 

Modlia sa za nás, dobrých ľudí, 
ostatným len srdce samo blúdi. 

 
Niekto sa s nikým nechce kamarátiť, 

asi nemá už čo stratiť. 
Deti sa radujú, keď cítia pomoc 
prajeme im šťastný deň i noc. 

 
Tešia sa každému odevu, 

hoci červenému ako v ródeu. 
Na farbe nezáleží, 

hlavne, že sa druhý snaží. 
 

Ovocie a pitná voda, 
donesú im, kto čo dodá. 
Pod stromček si prajú 
nech sa dobre majú. 

 
 
 

Nič viac nie je potrebné, 
všetci rovnako pôjdeme do neba. 

Prajem si len jediné: 
Aby sme sa nestarali len o seba. 

 
Martina Spodná, 6.A  



Prosba k anjelovi 
 

Anjel boží strážca náš, 
ty nám stále pomáhaš. 

Chrániš nás na každom kroku, 
aj keď máme slzu v oku. 

 
Každý z nás sa často mýli, 
nie sme my tu všetci milí. 
Anjel to je krásna bytosť, 
posvätí nás jeho milosť. 

 
Pomáha nám v každej chvíli, 

viesť nám život  bohumilý. 
Keď sme zlí, tak to mi ver, 

anjel nám dá správny smer. 
 

Poprosím Ťa, anjel, vrele, 
dám Ti za to srdce celé: 

Pomôž deťom, čo sú v núdzi, 
buď im denne naporúdzi. 

 
Africké deti hladujú, 
bohatí sveta hodujú. 

My vždy máme jedla dosť, 
v Afrike sú samá kosť. 

 
Osuš slzy, poteš očká, 

každého nech radosť počká. 
Za to byť dobrý sľubujem 
za všetko pekne ďakujem. 

 
Dovidenia, anjel milý, 

daj nám, prosím, veľa sily. 
Nech máme vždy dobra dosť, 

a sme Bohu pre radosť. 
 

 
 

Juraj Ronec, 6.A 

 
 
 



Prosba za hviezdy 
 

Malý anjel, strážca môj, 
buď vždy pri mne, stoj čo stoj. 

Opatruj moju malú hlávku, 
spievaj pre mňa uspávanku. 

 
Aj deťom na celom svete 

pomáhaj vždy, v zime, v lete. 
Za  ich úsmev na tvári,  
ktorá sa vždy rozžiari. 

 
Daj im ruku pomocnú, 

nahraď mamku milostnú. 
Sestru, otca, brata tiež, 

ty všetkým smer ukážeš. 
 

Mne tu doma mama varí. 
Inde to tak nie je vari? 

Keď tá jedna hviezda zhasne, 
nebo plače, nevidieť jasne. 

 
Na hviezdy sa pozrieť dá, 
či niektorá nepadá 

do ticha, tmy navždy preč, 
anjel, pomôž, vráť ju späť. 

 
 
 
 

Dorota Košťálová, 6.A 
 

 
 
 

Padá sniežik 
 

Biely sniežik tíško padá, 
konečne – zimná nálada. 

 
Dnes sa budem sánkovať, 

zajtra zase lyžovať. 
 

Snowboard to je veľká vec, 
bude zo mňa športovec? 



 
V sobotu ma babka čaká, 

postavíme snehuliaka. 
 

A v pondelok znovu škola, 
lyžovačka dobrá bola. 

 
Takto to ide dookola. 

 
Martin Borbély, 5.A 

 


