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Zvieratko... 
Prekvapenie 

Môj škrečok sa volá Rubina. Cez víkend som bola u babiny aj s Rubinkou. Babina išla 

skontrolovať klietku a skričala: „Timka,myš!“ Moja Rubinka sa vybrala na nočnú 

prechádzku. Uložila som ju späť do klietky, upevnila dvierka. Na druhý deň sme išli domov. 

Chcela som sa s Rubinkou pohrať, opatrne som ju vybrala z klietky a niečo z nej vypadlo. 

Zvolala som: „Mami, mláďa!“ Pozreli sme sa do klietky a čakalo nás tam prekvapenie, šesť 

ružovučkých mláďat. Mám ich dodnes a som rada že ich mám.   

Tímea Sisková II.B 

 

Oliver ušiačik 

Bol  jeden  zajačik. Volal sa  Oliver. Rád  sa hral so svojimi súrodencami. Jeho mamka mala 

plné ruky práce a tak poslala Olivera  za starými rodičmi. Nakázala  mu, aby neschádzal 

z cesty keď pôjde cez les. Starkí boli prekvapení keď ho zbadali. Oddýchol si a napil sa čaju. 

Rozlúčili  sa s nim a tiež mu nakázali, aby šiel rovno. Rovno za ňufákom. Oliver si odbehol 

z cesty. Chcel  ochutnať šalát k v dedine. Za plotom ho naľakal pes. Bolo  to len šteniatko no 

Oliver utiekol do lesa. V lese sa zotmelo a veľmi sa bál. Aj si poplakal. Priletela k nemu 

svätojánska muška Svetluška. Posvietila mu na cestu a vyviedla ho z lesa. Potom sa všetci 

vystískali a naradovali  že sú spolu.   

Lukáš Ličko II.B 

 

Na gazdovskom dvore 

Na gazdovskom dvore žila mačička a volala sa Lilka. Jedného dňa mačička Lilka ráno vstala 

a išla sa umyť. A tu zbadala pred dverami krabicu. Veľmi sa potešila darčeku. Myslela si, že 

to je darček pre ňu. Zrazu prišiel gazda, otvoril krabicu a z krabice vyskočilo malé šteniatko. 

Mačiatko Lilka sa veľmi zaradovalo, že konečne má nového kamaráta s ktorým sa bude hrať. 

Šteniatko nemalo meno a tak ho gazda začal volať Rexík. Gazda postaví šteniatku novú búdu 

s jeho menom.  

Katka Pšárová II.B 

 

Bocian Jurko  

V ďalekej Afrike žil mladý bocian Jurko. Jedného dňa mu povedali že sa má pripraviť na 

ďalekú cestu na Slovensko. Jurko sa veľmi tešil že objaví novú krajinu. Počas ťažkého letu 

zažil veľa príbehov a našiel si nových kamarátov. 

Alex Patlevič II.B 

 

O škrečkovi 

Bol raz jeden škrečok, ktorý sa volal Bella. Mala malé čierne očká ako gombíky, chvost mala 

maličký ani ho nebolo vidieť, ušká mala tiež malé a nos mala najmenší. Klietku mala 

zelenomodrú, mala tam vodu a schody, ktoré viedli do malého bieleho domčeka s fialovou 

strechou.  

Diana Sitkaničová II.B 

 

 

 

 



Murko ide do sveta 

Kocúrik Murko bol najmladším obyvateľom dvora. Nebál sa sliepok, ani mačiek, dokonca ani 

veľkého psa Dunča. Mal mačacie spôsoby, a tak večne lozil po plotoch a po stromoch. 

Zakaždým vyviedol nejakú neplechu. Mamička, pôjdem do sveta. Rozhodol sa raz ráno. Už 

ho nebavilo hrať sa s klbkami z košíka, ktoré nechala gazdiná na polici. Správaj sa slušne 

a dávaj si na seba pozor radila mu mama.  Bála sa, aby sa synčekovi niečo zlé nestalo. Murko 

počúval mamičku len na pol ucha. Rýchlo prikývol, prikrčil sa a skočil z police na zem. 

Plesk! Rovno na hrnček s mliekom. „Mňau, teraz mám rozliate mliečko a mokrý kožuštek. 

Ako to poviem mamičke? Zosmutnel. Okolo prechádzala kravička s teliatkom. Netráp sa, 

búú, nie je to na hanbu. Zabučala. Dám ti trochu mliečka. Ale dobre si pamätaj: pri skákaní 

a behaní musíš byť opatrný! Taký je aj môj múdry synček. Na farme žili tiež prasiatka. Radi 

sa rýpali v zemi a váľali v blate. Aj dnes v ňom hľadali zábavu . Idem ich navštíviť, pomyslel 

si Murko. Môj zašpinený kožuštek im nebude prekážať. 

Jaselský Jarko II.B 

 

Pes a mačka 

Mám doma psíka Dastyho a mačičku Kity. Najprv som myslela, že nebudú kamaráti a dnes 

žerú z jednej misky. Ak do dvora zavíta vyfintený kocúrik, Dasty je hneď v pozore. Stále je tu 

pes a mačka to je veľká naháňačka. 

Nemcová Simona II.A 

 

Rybičky 

Máme doma akvárium a rybičky. Sú to gubky. Máme ich štyri. Dve samičky a dvoch samcov. 

Volajú sa Rýchlik, Pažroš, Linda, Luna. Mám ich veľmi rád a rád sa o nich starám. 

Duplinský Tobias II.A 

 

O mojom psíkovi 

Ahoj mamka ako sa máš? Dobre. Ako sa má psík? Výborne. Ako sa má ocko, Frederika, 

babka a dedko? Všetci sa majú výborne. Vieš ako sa volá náš psík? Vola sa Minie a my ju  

voláme žubrienka, čerešňa a kvietok. Minie nám občas zoberie papuče alebo nejaké jedlo. 

Niekedy sa s ňou hráme a kuše nám pritom palce. Najviac sa jej páčilo ako mi chodíme a ona 

pritom stále kuše aj nohy. Potom sa hrala s nami a hrala sa stále. Minie sa rada hra s myškou, 

ktorá sa sama pustí, keď sa natiahne, Minie to robí stále a stále. Minie veľmi spí na 

mamkiných rukách a na nohách, dávam jej jesť klobásu a šunku. Rada sa kúpe a češe, stále 

spí pri mamke a pri ockovi, behá ako vietor. Keď niekto cudzí príde do domu, tak sa Minie 

teší. A keď ju dvihneme na ruky tak vás bude oblizovať, je to veľmi nechutné budete celý 

mokrý. Viete že im zomrel psík volal sa Tiny bol to chlapec bol to veľmi pekný psík. 

Kočišová Marianna II.A  

O Fizi 

Ráno som vstala. Najedla som sa. Môj ocko mi sľúbil, že budem mať prekvapenie, možno až 

dve. Ja som si myslela, že to budú sladkosti. Potom som povedala: „ To sú sladkosti?“ No 

neboli to sladkosti, ale čo? Nepoviem. No tak som čakala a čakala až som sa dočkala. 

Zazvonil zvon. Vo dverách stál môj ocko s klietkou pre škrečky. Moja kamarátka bola tiež 

darček. Ja som sa pozrela do klietky a bol tam škrečok. Dala som mu meno Fizi. Ale musela 

som sa venovať aj mojej kamarátke. Bol večer, sedem hodín, a kamarátka musela odísť. Ja 

som začala cvičiť škrečka. Na zacmurkanie prišiel ku mne a na zaklopanie zjedol mrkvu. 

Olčaková Alica II.B 

 



O stratenej včielke 

Bola raz jedna včielka. Volala sa Anička. Jednej búrlivej noci fúkal silný vietor, taký silný že 

celý úľ spadol a Anička vypadla z úľa.  

Včielka kričala: „ Pomóc, pomoc!!!“  

A v tom ju vietor odfúkol a včielka spadla na zem.  

Keď sa prebrala, povedala: „ Kde som to?“  

„V neznáme.“ 

„Kto to hovorí?“ 

„To som bol ja.“ 

„Kto si?“ 

„Zajačik Ferko a ty?“  
„Ja som Anička.“ 

„Čo tu robíš?“ 

„Stratila som sa.“ 

„A kde bývaš?“ 

„V Kvetinovom.“ 

„Ako si sa tu dostala?“ 

„Vietor ma tu odniesol od úľa. Nemôžem nájsť cestu späť.“ 

„Cesta späť je veľmi nebezpečná. Musíš preletieť čierny les a rybník. Za nimi je Kvetinovo. 

Pozor, lebo v čiernom lese sú mäsožravé kvety a v rybníku skákajúce žaby. Ukážem ti cestu.“ 

Zajačik doviedol včielku k čiernemu lesu a poprial jej šťastnú cestu. 

V čiernom lese na Aničku hneď začali vyskakovať mäsožravé kvety. Včielka sa im vyhla až 

prišla k rybníku. Tam boli skákajúce ryby. Včielka sa im vyhla a za chvíľu doletela až do 

Kvetinova. Od vtedy sa už nikdy neodpojila od roja. 

Prochazková Jana II.B  

Bonka a Bonko 

Na moje šieste narodeniny mi mamina pripravila prekvapenie. Z veľkej krabice vyšiel psík. 

Najprv som si myslela, že  je to na baterky plyšová hračka, ale začala obhrýzať papuču. 

Predstavte si  bola to fenka. Dala som jej meno Bona.  

     Začalo sa s jej výcvikom . Trvalo asi rok, kým sa naučila rôzne povely,  sadnúť, ľahnúť, 

podať labku, dať pusu, pustiť, behať pomaly, vyskočiť hore hop, comprende. Užili sme si 

s ňou veľa zábavy, ale aj starostí. Museli sme sa o ňu starať. O jej stravu, čistotu a 

samozrejme zdravie.  

     V jeden krásny prázdninový deň k nám prišlo na návštevu postihnuté dievčatko na vozíku. 

Bonka hneď k nej vyskočila a nechcela zoskočiť. Dievčatko sa veľmi tešilo. Nemohli sa 

rozlúčiť, tak sme sa rozhodli Bonku dievčatku darovať. Rodičia súhlasili.  

     Teraz má Bonka aj nového kamaráta, volá sa Bonko. Niekedy ich stretávam všetkých 

spolu na prechádzke v Poprade. 

Tímea Sisková II.B  

Mačka a pes na výlete 

Mačka, vlk a pes išli na výlet. Mačka sa spýtala tých čo nakladajú batožiny, že kde sú tí, ktorí 

dávajú listy. Tak potom som sa ja mačka, vlk a pes pekne dostali na výlet do Francúzka. 

Cinová Emma II.B  

 

 

 

 

 



Rozhovor 

V jedno letné popoludnie sa v lese zhovárali dva stromy. Hádajte ktoré? Neviete? Tak 

počúvajte: Bola to jedlička a dub. Rozprávali sa o tom, prečo práve dnes je tak zamračené 

a ešte k tomu prší. Jedlička hovorí: „ Opäť k nám dnes neprídu rodičia s deťmi a nevyzbierajú 

dubáčiky, ktoré pod tebou narástli.“ „ Veru tak.“ Do večera však pršať prestalo, ukázalo sa 

slniečko a na ďalšie ráno sa stromy tešili z návštevy detí. 

Štofirová Karolína II. A 

Gazdiná a sedliak 

Gazdiná práve škrabala zemiaky. Sedliak išiel na pašu. Gazdiná mu môže hovoriť čo chce, ale 

gazda si nedá povedať. Nakoniec sa nazlostila a odišla. Gazda prišiel až o desiatej ráno 

a gazdiná spustila krik. No !!! Už si prišiel? Lebo ja som navarila večeru a prichystala 

raňajky. Už? Tak skoro? Áno tak skoro! A keď si si nevšimol je desať hodín. Ja pôjdem dojiť 

a pásť a ty si môžeš ísť ľahnúť. 

Olčaková Alica II. B 

Vlk a tuhá zima 

Jáj sneží. Áno je tuhá zima, vidíš? Všetko je zasnežené, les, stromy no proste všetko. Aha aj 

tam je listnatý strom. Dobre už som ho videla, ale chceš ísť na prechádzku? Áno, ale bez 

teba!!! Čo? Prečo bez zo mňa? Lebo ja chcem ísť k Lile. No, ale je tuhá zima. Možno, keď 

Lila bude chcieť, tak príde k nám. Dobre. Keď prišla začali sa spolu hrať. Lila poď ďalej. Už 

idem. Našiel som hru pre dvoch. Už už by som v tej hre vyhral, ale Lila ma predbehla, potom 

som ju predbehol opäť ja o krok a zakričal so. Vyhral som, vyhral som... Lila sa z toho 

kričania rozplakala a povedala, že ju bolia uši. Bolia?  Áno a idem domou. Vidíš a je preč. 

Áno mal by si sa jej ospravedlniť. No asi máš pravdu, tak sa ospravedlním a urobil som to. 

A už si nikdy nebudem namýšľať, že som najlepší. 

Olčaková Alica II. B 

O čakajúcej čakanke 

Čakanka je krásna ale zvláštna rastlina. Jej kvety, podobné belasým očiam, sa každý večer 

zatvárajú a za úsvitu medzi štvrtou a piatou hodinou, keď ešte sladko spíme, sa otvárajú. 

Máloktorá bylina je taká všestranná ako práve táto. Včielkam rozdáva med a ľuďom napráva 

zdravie, lebo je nielen sladká ale aj liečivá. Vie však aj iné veci. Vraj keď niekomu niečo 

ukradnú a on si dá na noc pod vankúš koreň čakanky, uvidí v sne zlodeja. Kadečo sa 

o čakanke rozpráva: bola jedna sestrička a mala len bratrička. Musel však ísť do vojny 

skončila, deva ihneď rázcestia uteká čakať svojho bračeka. Miesto neho priletel však jeho 

čierny havran. 

Čonková Stanka II.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O dievčati a čivave 

Žilo raz malé no nie až také malé dievčatko, ktoré chodilo do 3.B. To dievčatko od prvého 

ročníka snívalo o tom ,že bude mať malú čivavu. Volalo sa Sisi. Jedného dňa prišla Sisi do 

školy ako stále .,,Ahoj Eli ako si pripravená na písomku“ ? opýtala sa svojej kamarátky Sisi, „ 

no trošku a ty“ ?,, Ja som sa učila až do večera“ odpovedala Sisi. „Ahoj Sisi ako sa máš“ ? 

opýtala sa Elizabet Sisi. „Ahoj dobre a ty“ ? tak tiež, odpovedala Elizabet . „Už zvoní, rýchlo 

poďme do triedy“ skríkla Sisi. „Už ide pani učiteľka“ skríkla Ela . „Dobrý deň“ pozdravili 

sme sa všetci v triede. „Dobrý deň žiaci“ pozdravila sa nám pani učiteľka, „dnes si napíšeme 

dve písomky“ Čo??? vykríkli sme všetci v triede, „ale veď vy ste povedali ,že bude len jedna 

písomka zo slovenčiny“! vykríkla som a celú hodinu som rozmýšľala nad písomkou. Pani 

učiteľka nám nechcela povedať, z akého predmetu bude písomka. Trápilo ma to , lebo som sa 

učila len zo slovenského jazyka. „Ja to nechápem veď pani učiteľka povedala ,že len zo 

slovenčiny bude písomka“, pomyslela si Sisi. Prišla hodina matematiky , ktorá bola posledná 

hodina a učiteľka nám oznámila písomku. Počas písomky som sa bála , lebo som sa nič 

neučila a vypočítať som nič nevedela. Dostala som 3-ku . Po hodinách som bola hrozne 

sklamaná ale bolo to lepšie ako dostať 5-ku ! Rozprávala som sa s dievčatami o tom, keď tu 

zrazu Ela vykríkla : „ale dievčatá, už sa o tom nerozprávajme, chcem vám niečo oznámiť, 

mám čivavu, ktorá sa volá Lili“. „Super“ skríkli dievčatá. Ale super to nebolo pre Sisi, ktorá 

prišla domov a rozplakala sa . „Prečo plačeš“? opýtala sa jej mamka . „Moja spolužiačka 

dostala čivavu, o ktorej som ja stále snívala“ ,odpovedala som s plačom. „Ale dosť“ ! „O tejto 

téme sme sa už rozprávali!“ skríkla mama. „Ale mami“... „veď“....„Ticho “! odpovedala 

mama a odišla preč . Tak som sa teda zatvorila do detskej izby a robila si domáce úlohy, no o 

3-ke som nič doma nepovedala. Keď som sa doučila, tak som si zapla hudbu a zaspala som. 

Ráno som sa zobudila na mamkin výkrik... „zhorela mi celá praženica“!, „čo budeme mať na 

raňajky“?! „Mami strašne som sa naľakala “ , „prepáč, ale keď mi zhorela tak som musela 

vykríknuť“, „ale aj tak to bolo na niečo dobré“. „A na čo“? ,opýtala som sa mamky. 

„Nemusela som ťa ísť budiť, a rýchlo sa choď umyť a prezliecť, lebo zase zmeškáš do školy“, 

zvolala mamka. „Áno, veď už idem“ , odpovedala som. Pripravila som sa a išla do školy.  

Keď už som bola v triede zazvonilo a Ela nikde. Pani učiteľka prišla do triedy, a oznámila 

nám ,že Ela má horúčku a že dnes nepríde do školy . Po škole som jej išla odniesť domáce 

úlohy. Ela si ich označila a navrhla mi, aby sme sa začali hrať s jej malou čivavou Lili. A tak 

to prebiehalo celý týždeň, až sa z nás stali najlepšie kamošky. V jeden večer som prišla 

domov neskôr a mamka sa potrebovala so mnou o niečom dôležitom rozprávať . Bála som sa , 

že to je o tom , že som prišla domov neskôr. Ale nebolo to o tom. Mamka mi oznámila, že sa 

sťahujeme do Česka. „Čóódo ? do Česka? a prečo?“ opýtala som sa. „Lebo ja tu nemám prácu 

a v Česku mi ponúkli veľmi dobrú prácu“ odpovedala mamka . Zo začiatku som ani ísť 

nechcela, ale potom som si to aj priala, lebo som chcela spoznať nových ľudí a nové 

kamarátky. O mesiac sme sa sťahovali. Bolo mi však ľúto za kamarátkami, ale po čase som si 

tam zvykla a našla som si nových kamarátov, ktorí boli ku mne veľmi milí. Na moje desiate 

narodeniny som dostala krásnu malú čivavu, ktorej som dala meno Lili, aby mi stále 

pripomínala môj domov a moje kamarátky. Keď som dovŕšila osemnásť rokov, tak mi moja 

mamka konečne dovolila ísť za mojou kamarátkou na Slovensko. Veľmi som sa tomu 

potešila.  Keď som prišla na Slovensko, tak ma moja kamarátka Ela ani nespoznala. Bola 

prekvapená, že mám čivavu, ktorá sa volá tak isto ako jej čivava a ešte mi povedala ako veľmi 

som sa zmenila. Zostala som u nej dva dni a potom som sa musela vrátiť späť do Česka. 

Nikdy som na svoje kámošky nezabudla a stále som na nich myslela. A moja čivava? Ona 

stále skáče a vystrája. 

Sofia Birošová III. B 



Voda ... 
Oslava 

Bol som pozvaný na oslavu narodenín môjho kamaráta. Mali sme tam tortu, chlebíčky, džús, 

detské šampanské, ale čo mi najviac chýbalo bol obyčajný pohár čistej vody. Vodu mám 

najradšej zo všetkých tekutín a neviem si predstaviť život bez nej. Vodu si treba vážiť, lebo 

bez vody by nebol život na našej planéte.  

Džopko  Paľko II.A 

 

Strieborná kvapka 

Na žltom lupienku kvetov ležala strieborná kvapka. Asi tam zostala po včerajšom daždi ležala 

a hľadela na oblohu. Závidela vtákom, motýľom ako poletujú. Chcela byť ako oni, ale v tom 

zasvietilo slnko a striebornú kvapku vysušilo a ona zmizla. 

Hurný Richard II.A 

 

Hnacia energia 

Bez vody nemôžeme existovať. Je potrebná pre náš každodenný život. Nielen že ju pijeme, 

ale mamka bez vody by nemohla ani variť, prať a upratovať. Voda sa používa aj ako hnacia 

energia.  

Duplinský Tobias II.A 

 

Podoba voda  

Voda je veľmi dôležitá pre každého. Pre človeka je to pitná voda, rastliny potrebujú dážď. 

Voda je dar života. Keď prší rada sa dívam. V mori je voda zas iná. Keď som plávala napila 

som sa a bola slaná. Vodu potrebuje každý, ale v inej podobe. Bez vody nie je život. 

Nemcová Simona II.A 

 

Veselá rieka 

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna riečka, v ktorej plávali rybky. Do tej riečky vtekalo sedem 

žblnkotajúcich potôčikov z lesa. Chodili k nej deti, veselo si pri nej spievali, šantili a tešili sa 

z toho aká je krásna. Rybkám, ktoré ich sledovali, bolo tiež veselo. Aj žabky od radosti 

poskakovali. A tá riečka tiekla ešte veľmi veľa rokov, pretože sa o ňu deti starali 

a neznečisťovali ju. 

Štofirová Karolína II.A 

Rozhovor vody 

Jedného letného dňa som bola s rodičmi na prechádzke. Počula som ako krásne žblnká 

potôčik. Vydával také zvuky, akoby sa zhovárala voda s vlnami. Ako sme postupovali ďalej, 

tak sme natrafili na krásne jazierko, v ktorom si veselo poskakovali žabky. Rodičia mi 

vysvetlili, že tento potôčik sa vlieva do rieky, ktorá sa vlieva do mora a more do oceánu. Bol 

to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. 

Vasilková Petra II.A 

 

 

 

 

 



Malá vodička 

Kde bolo, tam bolo na jednej vysokej skale vyvierala malá čistá vodička. Vodička bola veľmi 

studená. Keď tak tiekla pomedzi stromy pridala sa k nej ďalšia a ďalšia vodička. Vtedy sa t 

našej vodičky stávala riečka. Táto riečka tiekla pri domoch. Zlí ľudia túto našu riečku 

znečistili. Jedného pekného dňa sa Janko pri pohľade na špinavú riečku pozrel a keď videl aká 

je špinavá, tak sa rozhodol, že ju vyčistí. Vymyslel čističku. Vodička sa potešila a 

rýchlo tiekla do čističky. Z nej vytekala čistá ako vtedy na vysokej skale. 

Zuberová Bibka II.A 

 

Zázrak vody 

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda 

nás vtedy sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za 

samozrejmosť a nevenujeme jej pozornosť. Je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom 

povrchu. Pokrýva 70% povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu. Voda je najbežnejšia 

kvapalina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Je veľmi dôležitá pre všetky formy života. 

V mnohých smeroch voda riadi náš život. Od nej závisí, či môžeme siať a produkovať 

dostatok potravy. Ovplyvňuje počasie, ktoré máme. Všetko živé potrebuje vodu- ľudia, 

zvieratá aj rastliny.  Človek potrebuje každý deň viac ako 2 litre vody. Voda je dôležitejšia 

ako jedlo. Väčšina ľudí môže prežiť 50-60 dní bez jedla, ale len 5-10 dní bez vody.  

Viete, že....... 22.marec je Svetový deň vody. 

Antošová Barbora II.A 

 

Mláčky 

Pršalo celý deň. Kvapka za kvapkou vytvárali mláčky. Jedna mláčka sa skamarátila s druhou 

a spojili sa. Bola z nich jedna veľká mláka. Takto sa skamarátili s ďalšími a ďalšími 

mláčkami, až vytvorili jednu menšiu riečku. 

Tímea Sisková II.B 

Oceány, moria, rieky ...  

Na zemi sú oceány, moria, rieky a potoky. Žijú v nich rôzne živočíchy a ryby. V našich 

potokoch a riekach je sladká voda. Moria a oceány sú slané. Vodu používame na pitie, 

varenie,  umývanie, pranie, polievanie kvetov a záhrad. Voda je veľmi dôležitá pre náš život. 

Katka Pšárová II.B 

 

O kvapke ktorá nebola nikdy sitá 

Vonku padal dážď. Eva sedela a nepohla sa. No jej mama povedala: Nechceš jesť? Áno mami 

chcem. Dobre ale nemáš priveľa jesť lebo príde Ema! Á? A chcela si aby ste si spolu zjedli! 

Dobré uvar mu, uvar mu desať párok. No ale to je veľa, veľa ! Neveľa! No Eva sa začala 

s mamou hádať. Eva za chvíľu zazvoní Ema! No nezazvoní lebo mi nemáme zvon ani dvere 

žijeme iba v umývadle! V umývadle? To umývadlo znamená dom! No už klope na dvere 

Ema. Mami Ema prišla. No už beží ku umývadlovým dverám. Ahoj Ema. Ahoj Eva. Priniesla 

som ti vodnú posteľ počula som že sa sťahuješ. Áno ako si na to prišla? Tvoja mama mi to 

povedala. Dobré no už poďme tu máte cukríky. Eva všetky cukríky zjedla. A ešte si pýtala. 

Mami ešte si prosím cukríky! Už vám nesiem: Eva zase všetky zjedla a Ema sa sťažovala. No 

už si prosím ja. Prečo ty? Lebo ja som ešte nemala. Jój však tam máš. Aha! No! Už to 

nechajte a choďte sa hrať. Ema s Evou už boli unavené Eva bola menej Ema išla spať domov 

a ešte Eva povedala svojej mame: Chcem mať takú oslavu akú som mala dnes. Deti páčil sa 

vám príbeh? Keď áno uvidíme zajtra dovidenia deti. 

Alica Olčaková II.B 



Obyčajná voda 

Bol raz jeden chlapec. Pýtal si od mamky malinovku a ona mu dala pohár vody. „Vodu?“ 

Obyčajnú vodu? Povedal chlapec a vylial ju. Kvapky, ktoré tvorili vodu v pohári sa hnevali. 

Ľudia si nevážia vodu a preto sa dohodli všetky kvapky v rieke, v mori a aj v oceáne že sa 

skryjú. Mamka si neuvarí kávu, chlapec nepôjde na plaváreň. Deti budú chodiť špinavé 

a smädné, lebo nebude voda. Rastlinky a zvieratá uhynú. Ľudia si uvedomia, že voda je 

dôležitá pre život a začnú si ju vážiť. Bez vody by nebol život na Zemi.  

Simčak Alex II.B 

 

Kvapka Lilka 

Bola jedna malá kvapka a tá kvapka sa volala Lilka. V jeden deň sa vybrala na výlet. Keď 

bola na výlete tak spadla a plakala. Lilka sa jej opýtala: Prečo plačeš? Lebo som spadla. A ako 

si spadla? Potkla som sa o kameň. Neplač pôjdeme domov a vyliečime ťa.  

Hanaková Natália II.B 

 

Rak vo vode 

Jeden letný deň som bol u dedka v Miroli. Išiel som k potoku ktorý tečie záhradou a uvidel 

som v ňom veľkého raka. Chvíľu som ho pozoroval a potom som ho chytil. Rak sa správal 

vyplašene a stále po tráve utekal. Tak som ho vrátil späť do potoka, lebo voda je preňho 

životne dôležitá.  

Richard Čekelský II.B  

 

Potôčik       

V hlbokom lese tečie potôčik chodím ku nemu stále. Potok steká do veľkých riek, ktoré 

stekajú do mora. Voda je zdravá. Musíme ju každý piť, je základom života. 

Patlevič Alex II.B  

Drahocenná a nenahraditeľná 

Bez  vody niet života. Je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná. Zásoby obyčajnej 

vody nie sú nevyčerpateľnej. Preto je nevyhnutné udržiavať ich, chrániť a zveľaďovať. 

Povinnosťou každého je používať vodu  účelne a ekonomicky. 

Poliak Filip II.B 

 

O kvapke Janke 

Bola raz jedna kvapka. Volala sa Janka. Jedného dňa začalo pršať. Padla na zem. Potom keď 

spadla ďalšia kvapka, Janka si našla kamarátku. Volala sa Eva. Potom si chceli zaplávať. 

Zobrali si list nasadli na neho a plavili sa od dierky do mora a z mora do oceánu. Koniec 

Nábožný Milan II.B   

 

Studnička Anička 

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna smutná studnička. Smutná bola preto, lebo ju nikto nevidel. 

Lesné zvieratká aj keď boli smädné, nikdy sa s nej nenapili. Bola celá zasypaná napadaným 

lístím. Všetko sa zmenilo v teň deň, keď sa do lesa vybrala na prechádzku Anička. Stará 

mama jej kedysi rozprávala, že v lese pod veľkým starým dubom je smutná opustená 

studnička, ktorú treba vyčistiť. Anička neváhala a zbavila studničku trápenia. Od vtedy sa 

studnička leskla na slnku ako zrkadlo, preto ju zvieratká videli a vedeli kam sa majú ísť napiť. 

Z vďaky dobrému dievčatku dali studničke meno Anička. 

Senajová Petra Livia II.A 

 



O kvapke. 

Bola raz jedna kvapka Danka a mala kamarátku Janku. Raz sa vybrali na výlet do lesa. Bolo 

tam krásne . Videli tam motýle , lienky a mravcov. Stretli žabku. Janka tam videla vtáčikov a 

Danka jaštericu. Žabka skočila do potôčika a kvapky sa rozbehli za ňou. Boli veľmi zvedavé 

čo tam uvidia. Plávali a plávali až raz sa ocitli v mori. 

Bajcurová Katka II.B 

 

Kvapke Janka  

Z kohútika začala kvapkať voda. Jáj som vonku. Hovorí kvapka Janka. Veď sa v tom potrubí 

nedalo dýchať. Ale čože naše kamarátky si tam užívali. Užívali? Veď tam smrdí! Povedala 

kvapka Janka. Ale keď si oni užívali mohla som si užívať aj ja.  Povedala jej kamarátka 

Danka. Ale vieš čo dokým gazdiná bude v pivnici pôjdeme pod stôl, a dokým bude škrabať 

zemiaky mi utečieme dobre? Dobre. Keď prišla gazdiná kvapky povedali: Óóóó aké veľké 

vedro. No ani minúty a kvapky upaľujú von. Už narazili na dvere. Ako sa dostaneme von? Ja 

neviem. Aha tam je otvorené okno, vyskočíme. Ččč ticho, tak rýchle! Ale ja nemôžem bojím 

sa. Ale dnes sa nebojíš. Ale bojím. Nebojíš bojím  nebojíš bojím a tak sa strhla hádka. Najprv 

jedna potom druhá. A tak to šlo dve hodiny. Nešťastnice veď v tej hádke už gazdiná 

doškrabala zemiaky. Potom ich gazdiná našla spať. Potom sa zobudili a boli kamarátky.  

Alica Olčaková II.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krátke rozprávky o dažďovej kvapke, 

ktorá zabránila, aby sa voda 

znečisťovala ... 
Je teplý deň. Kvapky sa čľapotali v rieke, veľmi sa im to páčilo. Slnko zapríčinilo, že sa zrazu 

s ďalšími kvapkami vyparili a vytvorili mrak. Mrak bol ťažký a začalo pršať. Kvapky padli 

naspäť do rieky, ale niečo sa im nepáčilo. Rieka bola špinavá od smeti. „Čo sa deje? My sme 

kvapky vody pre Vás, aby ste neboli smädný. Nešpiňte nás.“ Kvapky kričali tak hlasno, že ich 

počul ochranár prírody. Vyčistil miesto a doniesol značku: ZÁKAZ SYPANIA SMETI!!! 

Kvapky sa znova čľapotali vo vode a postupovali ďalej do čističky vody, kde sa zmenili na 

pitnú vodu a putovali do vodovodu. Otočíme kohútikom a kvapky vody skončia v pohári. 

Záleží len na nás ľuďoch, či sa budeme starať o poriadok, aby sme mali pitnú vodu. 

Simčak  Alex II.B 

 

Bola jedna dažďová kvapka, ktorá sa z oblaku pozerala na rieku Ondavu. Videla, že niektorý 

ľudia umývajú svoje znečistené auta pri rieke a tým ju znečisťujú. To sa jej nepáčilo a tak sa 

rozhodla, že musí tomu nejako zabrániť. Dažďová kvapka zavolala svoje kamarátky a tie 

spustili taký lejak, že ľudia utekali do svojich áut a opakovalo sa dovtedy, kým ľudia 

nepochopili, že auta v rieke nemajú umývať. 

Silvia Marčišinová II.B 

 

Kde bolo tam bolo, bola raz kvapka Katka. Žila v jazierku spolu s kamarátkami rybkami 

a rastlinkami. Raz ráno prišiel ku jazeru podozrivý chlap a hneď začal niečo opravovať pod 

autom. Kvapka po chvíli zistila, že chlap vypustil olej z auta do vedra a chystá sa ho vyliať do 

jazierka. Katka ani na chvíľu nezaváhala, vyskočila z vody a trafila zlého chlapa rovno do 

oka. Ten sa tak preľakol, čo sa deje, že si všetok ten starý olej vylial  na seba. Jeho hromženie 

a nadávky začuli rybári, ktorý si prišli k vode oddýchnuť a zavolali na zlého šoféra políciu. 

A tak odvážna Katka zachránila jazero pred znečistením od oleja.  

Filip Poliak II.B 

 

 

Spadla raz dažďová kvapka do znečistenej vody v potôčiku. A tu všetky rybičky sa začali 

dusiť. Kvapka im hovorí rýchle preplávajte do lesného potôčika z ktorého pijú vodu aj 

zvieratá z lesa. Lebo zlí ľudia znečistili vodu , ktorú musia poslať do čističky inak všetky 

rybičky a aj ľudia budú chorí. 

Cinová Emma II.B 

 

Raz bolo tam bolo žilo milión dažďových kvapiek. No len jedna z nich bola najviac aktívna. 

Volala sa Nulelota. Snažila sa aby bolo čisté ovzdušie. Nulelota padala z mraku na nebi 

a zmocnil sa jej strach, lebo sa zľakla keď videla more. Nechápala, že keď existuje more načo 

je ona.  Nakoľko bola maličká bola šikovná a zachraňovala aby sa voda znečisťovala. 

Diana Sitkaničová II.B 

 

 

 

 



Bol jeden ujo Truľo, ktorý mal krásne auto. Veľmi sa pýšil autom a keď ho mal špinavé šiel 

ho umyť neďaleko svojho domu do potoka. V potoku žila kvapka, ktorá sa veľmi nazlostila, 

že znečisťuje potok . Kvapka sa nazlostila a tak mu vyliala špinavú vodu do jeho vodovodu. 

Keď pán Truľo prišiel domov a chcel sa napiť zistil že mu tečie špinavá voda. A tak si 

uvedomil, že nemá znečisťovať potok.  

Pšarová Katarína II.B 

 

Bola raz jedna rieka. Bol v nej jeden čistý prúd a jeden špinavý. Ale raz ten špinavý zakryl ten 

čistý.  Ale jedna kvapôčka sa nahnevala, vyskočila z jazierka a vyparila sa na oblohu. Na 

oblohe poprosila slniečko, aby zo špinavej rieky vyparilo všetku čistú vodu. Atak vytvorilo 

jeden veľký mrak, ktorý vypršal na jednu zelenú lúku. Tam vznikla jedná veľká a čistá rieka. 

K rieke sa pripojil aj jeden horský potôčik. A tak kvapka zachránila rieku pred špinavou 

vodou. 

Prochazková Jana II.B 

 

Dažďová kvapka sedela na umývadle. Pozorovala deti ako umývajú ruky. Potom sa pozrela 

von oknom a čo nevidí, dvaja chlapci lejú do potoka chemikálie. Povedala si, že musí 

zasiahnuť a tak aj urobila. Začala chlapcom dohovárať ako sa o vodu treba starať a aká 

potrebná je voda. Netreba ju znečisťovať a ani zbytočne nechať pustený tečúci kohútik. 

Čekelský Richard II.B 

 

Dažďová kvapka chcela zachrániť svet. Nechcela, aby voda bola špinavá, aby sme my ľudia 

mali čistú vodu, aj zvieratá, živočíchy a rastlinky. Zvolala kvapkovú poradu, utvorili 

velikánsku mláku a radili sa. Len čo zasvietilo slniečko, začala sa mláka zmenšovať 

a v podobe pary kvapôčky vystupovali nahor a znova mohli spadnúť ako čisté kvapky. 

Sisková Tímea II.B  

 

V jeden daždivý deň spadla do potoka dažďová kvapka. Potok bol rozbúrený, voda mala 

farbu kakaa a sem tam po nej plávali čierne škvrny. Kvapke tie čierne škvrny nedali spať a tak 

sa vybrala hľadať odkiaľ priplávali. Keď priplávala k farme zistila, že jeden traktor sa ponoril 

do potoka. Zavolala svoje kamarátky, aby jej pomohli odtlačiť traktor viac k farme. Musel im 

pomáhať aj vietor a spolu sa to podarilo. Viac čierne škvrny v potoku nevidela. Kvapka bola 

spokojná a odplávala do rieky a možno až do mora. 

Dávid Viet II.B 

 

Bol jeden letný deň a začalo veľmi pršať. Na zem padali veľké dažďové kvapky, ktoré sa 

hneď zašpinili. Medzi tými kvapkami bola aj jedna kvapka, ktorá sa zašpinila najviac. Tá 

ostatným kvapkám rozpovedala príbeh ako sa jedného dňa ocitla v čističke. Prešla cez rôzne 

filtre a chlór a tak sa z nej stala pitná voda. 

??? II.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bol slnečný deň. Na jednom oblôčiku si žila dažďová kvapka Emka. Ako si tak leňošila 

uvidela malé jazierko, ktoré bolo krásna, čisté ako zrkadlo. Pri jazierku stanovala rodinka 

s malým chlapcom Petrom. Emka videla ako sa otecko vybral umývať auto priamo proti 

jazierku a Peťko mu chcel pomáhať. Vytiahli z auta šampóny a všelijaké čistiace prípravky 

a chceli priamo v jazierku umývať auto. Emka sa na to nemohla pozerať ako chcú znečistiť 

jazierko. Zavolala na pomoc kamaráta vetríka Petríka, aby jej prišiel na pomoc. Petrík vetrík 

sa silno rozfúkal. Privial ťažké, tučné mračná, z ktorých začali padať veľké dažďové kvapky. 

Spustil sa silný lejak. Rodinka si rýchlo sadla do auta a utekala domov. A tak sa Emke 

podarilo zachrániť jazierko pred znečistením.  

Džopko Pavol II.A 

 

Kvapke sa nechcelo pozerať ako sa do vody hádžu odpadky a vylieva olej. Povedala ľuďom, 

aby neznečisťovali a nepočúvali. Potom presvedčila ľudí o tom čo majú robiť.   

Prokopič Kristián II.A 

 

Jedného dňa sa Jarko so Zuzkou a rodičmi vybrali na výlet do lesa. Po dlhej túre došli k lesnej 

studničke. Odrazu začalo pršať. Keď sa utekali skryť pod prístrešok zrazu Jarkovi spadla na 

ruku čarovná dažďová kvapka. Povedala: „ Jarko vidíš aká je táto studnička špinavá od 

odpadkov? Keď to takto pôjde ďalej, voda v studničke bude celkom znečistená. „Jarko sa 

ponúkol, že keď prestane pršať, spolu s rodičmi studničku vyčistia. Tak dažďová kvapka 

zabránila znečisteniu vody. 

Madzin Martin II.A 

V zázračnej krajine žili dažďové kvapky. Keď prší každý sa väčšinou hnevá, ale voda je 

veľmi dôležitá pre ľudí, zvieratá a rastliny. Dažďové kvapky sú zázračné. Sú zlí ľudia, ktorí 

ak upratujú všetko hádžu a vylievajú do potokov a riek. Ak to zbadá dažďová kvapka hneď 

zobúdza ostatné a spustia veľký lejak. A tak vyženú ľudí domov.  

Nemcová Simona II.A 
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Milý časopis MAXÍK! 

 

Na úvod srdečne pozdravujeme Teba a celú Tvoju redakciu. Veľmi radi čítame, riešime rôzne 

úlohy a zapájame sa do súťaží, ktoré pre nás pripravuješ. Tešíme sa na každé  nové číslo. 

Posielame najnovšie číslo nášho školského časopisu. Tvoríme ho v spolupráci s pani 

učiteľkou Mgr. Ivetou Bujdošovou. Podporila a povzbudila v nás fantáziu, vymýšľanie 

a písanie zaujímavých príbehov. Môžeš sa o tom presvedčiť. 

Prajeme Ti veľa nových nápadov, ktoré prinesú radosť nielen nám, ale aj ostatným  čitateľom.   

Žiaci II. B triedy ZŠ Konštantínovej v Stropkove. 

 


