
 
Usilovná včelička

1.Až raz  budem žiačikom prvej triedy,
naučím sa písmenká z abecedy.

 
Ref: Poteší sa ocko, mamička,
aká som ja usilovná včelička.

 
2.A keď sa raz posadím do lavice,
naučím sa počítať z počtovnice.

 
3. A keď sa mi celý rok nepodarí,
spraviť veľkú machuľu v šlabikári.

 
Voláme vás 

 Voláme vás, poďte s nami
 na stretnutie s pesničkami,

 pripravili sme ich dosť.
 

 Skôr než trikrát zazvoníme, 
všetky vám ich predstavíme

 sebe i vám pre radosť. 
 

Pesnička je liekom proti nude, 
s pesničkami vedelo nám bude. 

Na piesne sa u nás nečaká, 
keď spievajú chlapci, dievčatá. 

 

Jún

Básne

Piesne

   Dovidenia škôlka
 Dovidenia škôlka milá,

 veľa si nás naučila.
 Spievať, kresliť, počítať,

 krásne básne prednášať.
 

 Dovidenia naše hračky,
 z nás už budú vzorné žiačky.
 Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
 nevyhnú sa školskej práci.

 
Trochu mi je nevoľky
 Trochu mi je nevoľky,

 trochu po vôli,
 dnes odchádzam zo škôlky

 pôjdem do školy.
 

Trochu mi je smutno,
 trochu veselo,

 trochu mi je smelo,
 trochu nesmelo.

 
Ja som neposedník,

 tak sa priznám hneď,
 bojím sa, či dokážem

 v škole obsedieť.
 

Teším sa však nato,
 keď si celkom sám

 z rozprávkovej knižky,
 čo chcem prečítam.

 
Chvíľu budem taký,

 ryba ani rak,
 už nie malý škôlkár

 a ešte nie žiak.
 

Naučím sa čítať, rátať,
 ešte lepšie ako dnes,

 pre chlapcov a pre dievčatá
 učenie je veľká česť.

 
 
 

Prišla chvíľa, keď nám treba 
Zo srdca poďakovať,

Za tie chvíle spoločné,
Aspoň kvietok darovať.

 
Milá pani riaditeľka:

Tešíme sa, že sme mohli,
Práve v tejto škôlke byť,

Ďakujeme, že nám viete, 
Úsmev na tvári vyčariť.

 
Milé sestry uršulínky:

Za vaše modlitby , návštevy aj úsmevy,
Jeden kvietok chceme dať,

Veľké vďaka povedať.
 

Milé pani učiteľky a pán učiteľ:
Za čas, ktorý ste nám dali,
Hoc nie vždy sme počúvali,

Ďakujeme na 100 krát,
Budeme na Vás spomínať.

 
Milá Zuzka, Anička a Janka,

Za dobré jedlo, pripravené postieľky 
A upratané triedy,

Vďaku chceme vyjadriť,
Kvietkom úsmev vyčariť 

 


