
 Október

Básne

Čo Je zdravé 
 

Ovocie je dobrá vec, 
vie to každý vzdelanec.
Lepšie ako čokoládka, 

od mamky je hruška sladká.
Od otecka jabĺčko, 

s chuťou schrúmem ľahučko.
Od babičky strapec hrozna, 
každý z nás to dobre pozná.
Od dedka zjem broskyňu, 

v každú dennú hodinu.
Zdravý budem plný sily, 
skúste to tiež moji milí!

 
Milan Rúfus: Modlitba za starkú

 
Matička Božia, 

Ty deťom dvakrát milá! 
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.

 
 Nechaj nám starkú.

 Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, 

koľko chcem. 
 

Starká je vľúdna. 
Má Boží pokoj v duši.

 Starká sa o nás s nikým nedelí.
 Má času ľúbiť nás.
 A nič ju nevyruší.

 Pri nej má týždeň sedem nedelí. 
 

Matička Božia,
 Ty, ktorú poznáme, 

No vieme o Tebe,
 ozvi sa na môj hlas. 

 
Nechaj nám starkú. 

My spolu niečo máme. 
To nikto viac už nemá. 

Okrem nás.

VYČÍTANKY
 

Pri potoku
 

Sedí žaba pri potoku,
drží zlatý meč,

na koho to slovo padne,
ten musí ísť preč. 

 
Koza rohatá

 
ide koza rohatá,

schovajme sa za vráta. 
Za vrátami stojí vŕba,

 pod ňou sa hrá detí hŕba.
Je tam veľký zvon, 
ty musíš ísť von.



Piesne

SV. URŠULA
 

1.Nad morom búrnym, odvážna pieseň,
spojila panny pod zástavou.

K večnému mestu upretý pohľad,
s túžbou žiť v Kristovi Jeho láskou.

 
R: Tá láska v znamení kríža, Uršula, srdce ti preniká,

jej oheň smrť neuhasí, všetkých silou napĺňa.
 

2. Kráľovská dcéra, poslúchla otca
hľadajúc vôľu Najvyššieho.

Svedectvom lásky privádza srdcia -
k prameňu Svetla - tých, čo žijú v tmách.

 
3. Zomiera zrno skropené krvou
s nádejou Pravdy v nový život.
Zo zeme rastie Angelin klíčok,

 pros za nás Uršuľa by rástol v klas.
 

ČO DEŤOM K ŠŤASTIU TREBA
 

Čo všetko deťom k šťastiu treba?  
Slnko a modrý kúsok neba,
piesok a v izbe s hračkami
dva veľké bozky od mamy. 

 
Čo všetko deťom k šťastiu stačí? 

Hrozienko sladké na koláči
a denne jedna hodinka
v náručí svojho ocinka. 

 
Čo sa dnes deťom najviac ráta? 

Mať otca ako kamaráta, 
maminu dlaň a popritom

mať vždycky lásky plný dom. 
 

Štyri kroky dopredu
 

Štyri kroky dopredu, 
Štyri kroky dozadu 

Pozriem sem, pozriem tam, 
ja sa z toho vymotám. 

 
Na tri kroky dopredu, 
Na tri kroky dozadu. 

Kroksum sem, kroksum tam, 
Ja sa z toho vymotám. 

 
Na dva kroky dopredu, 
Na dva kroky dozadu 

Skočmí sem, skocim tam, 
Ja sa z toho vymotám. 

 
Na jeden krok dopredu, 
Na jeden krok dozadu. 

Dupnem sem, dupnem tam, 
ja sa z toho vymotám. 

 

Daj pravú ruku vpred...
 

Daj pravú ruku vpred, daj pravú ruku vzad,
daj pravú ruku vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!
 

Daj ľavú ruku vpred, daj ľavú ruku vzad,
daj ľavú ruku vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!
 

Daj pravú nohu vpred, daj pravú nohu vzad,
daj pravú nohu vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!
 

Daj ľavú nohu vpred, daj ľavú nohu vzad,
daj ľavú nohu vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!
 

Daj celé telo vpred, daj celé telo vzad,
daj celé telo vpred a poriadne ním tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!
 


