
Stratená abeceda

Vzdychá pani učiteľka:
„Júj, stala sa krivda veľká. 
Počas leta, ach, jaj, beda,

stratila sa abeceda!“

Prehľadala celú triedu,
no našla len bielu kriedu.

Nakukla aj za tabuľu, 
snáď tam nájde aspoň nulu!

Zrazu rozletia sa dvere. 
Hádaj, kto sa nimi derie?

M si smelo vykračuje,
do kroku si pohvizduje.
K na pravú nohu kríva,

Ó na plné ústa zíva.
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B má trošku menšie brucho,
J si poranilo ucho.

Pyšné P sa zas nadúva:
„Prečo ma nik nepočúva?“

R si prosí trochu ticha,
po ceste ho v boku pichá.

Ú veselo vyskakuje,
„Kde sú deti?“ vykrikuje.

Pani učiteľka zvolá:
„Zabudla som, aká smola!
Veď som vás ja, moji milí,
rozposlala na prázdniny!“

Ale teraz, vraví šťastne:
„Konečne sa škola začne!“
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Vstávaj, sedmospáč 

„Vstávaj, spachtoš!“ mamka volá, 
„dneska otvára sa škola.

Skončili sa zlaté časy, 
september sa k slovu hlási!“

Miško si však iba zívne, 
očkom žmurkne, prstom kývne.

Do perín sa zababuší,
nevidno mu ani uši.

Vtom v mobile blikne správa:
„Tu je Saška, Miško vstávaj!
 Preruš svoje sladké sníčky, 
dnes ideme do školičky!“
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Skočí Miško ako strela,
poháňať ho viac netreba.

Schmatne mobil, kľúčik, tašku,
chce dobehnúť peknú Sašku.

Mamka sa len tíško smeje.
Dobre tá vie, čo sa deje.

Tam, kde je už mamka krátka, 
tam pomôže kamarátka!



Prváčik

Pozrite sa na prváka, 
ako pyšne s taškou kráča.
Čo ho čaká? Prvá trieda!

Písanie aj abeceda.

Starostí má vyše hlavy:
„Bude sa mi v škole dariť?“

Pani učiteľka milá,
prvákovi poradila:

„Chyť si pero do ručičky, 
písmenká píš pomaličky.
Oblúčiky, bodky, čiary, 
teraz čítaj v šlabikári.

Nepíš nosom, zdvihni hlavu.
Ukáž, kde máš rúčku pravú.
Rýchlo vystri všetky prsty,

potom ich zas schovaj v hrsti. 
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Povedz, kde je vpravo, vľavo,
čo je veľa a čo málo.

Cez prestávky nebehaj
a vo dverách prednosť daj.

Nemaj strach, veď všetci žiaci,
museli byť raz prváci.

Kým vychodíš prvú triedu, 
hravo zvládneš abecedu!“



Usilovný Gusto

V prvej triede v kúte pustom, 
žije tučný pavúk Gusto.

Čo tam stvára za nezbedu?
Chce vychodiť prvú triedu!

V pavučine sedí, čaká, 
či naň skočí múdrosť dáka.

Písmenká si zapisuje,
bá-ba bú-va slabikuje.

A čo robí na matike? 
Ráta potrhané nite!

Na hudobnej disco tančí, 
spieva, čo mu hrdlo stačí.

Malá muška sa mu smeje:
„Čo sa s tebou Gusto deje?
Celé dni len vzdelávaš sa, 
o nás mušky, nestaráš sa!“

Gusto vážne muškám vraví:
„Učenia mám vyše hlavy.
Moje milé, máte smolu,

mám záujem len o školu!“
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