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Knižka

Keď mám peknú knižku v ruke
- hoci neveľkú -

je to, akoby som stretla
dobrú priateľku.

Kadečo mi vyrozpráva,
čo ja nepoznám,

 zavedie ma do ďaleka,
 hore ku hviezdam.

Keď mi večer začne sníček
lietať po líci,

ja zaspávam v postieľočke,
knižka v knižnici.

                 Vladimír Reisel
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Jeseň

V roku sú štyri ročné obdobia. Prvé ročné obdobie je jar. Po jari nasleduje leto, 
potom prichádza jeseň a nakoniec zima. Každé ročné obdobie trvá tri mesiace. 
Jeseň sa začína 21. septembra. Na jeseň máme veľa práce s oberačkou. 
Dozrievajú nám jablká, hrušky, slivky a hrozno. Máme aj dosť orechov. Na 
poliach lámeme kukuricu, v záhrade zo zeme vykopávame zemiaky, mrkvu 
a petržlen. Sťahovavé vtáky opúšťajú svoje hniezda a odlietajú do teplých 
južných  krajín. Mnohé zvieratá sa ukladajú na zimný spánok.

Jesenná

Zašlo slnko
za čierne záclony.

Smutná vŕba
nad vodu sa kloní.

Z holých vetiev
kalná voda stieka,

hučí divo
zamútená rieka.

Oprchnutá
stojí vŕba naša,
chladný vietor

žlté lístie znáša.
Hmla zaľahla

chotár ako pleseň.
Spoza vŕškov
prišla jeseň.

           Gregor Papuček
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Oliver Počítadlo

Matematik Oliver Počítadlo stále iba rátal. Raz ráno počul v rozhlasových 
správach: - Včera vo večerných hodinách sa stratilo číslo nula. Kto ho nájde, 
nech zatelefonuje do výpočtového strediska! 

Oliver Počítadlo vyskočil na bicykel a ponáhľal sa hľadať nulu. Lenže nájsť 
nulu nie je také jednoduché, lebo nula vyzerá ako písmeno O. Ľudí to mýlilo. 
Niektorí už volali, že našli nulu, ale zakaždým to bolo iba písmeno O.

A nula sa zatiaľ veselo kotúľala ďaleko od čísiel a poučiek. Chcela schudnúť, 
lebo pribrala. A na to je najlepší pohyb na zdravom vzduchu. Zrazu k jednému 
hľadaniu pribudlo ďalšie: stratil sa matematik Oliver Počítadlo.
Možno sa v rátaní niekde prerátal, - hovorili jeho známi.
Skúsme ho pohľadať my, čísla, - ozvala sa sedmička.

- A všetky čísla sa rozišli po mestách a dedinách. To odvtedy sú domy 
očíslované.
Vidím ho – zvolala šťastná sedmička. – Je to náš detektív Oliver!

A naozaj. Blížil sa k nim Oliver Počítadlo. Všetci hneď videli, že našiel nulu, 
lebo od radosti aj jeho tvár vyzerala ako nula. Okrúhla a usmiata.

Karol Pém
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Nový žiak

Prvého septembra sa začína nový školský rok. Otvárajú sa školské brány, 
začína sa vyučovanie. Štvrtáci sú vo svojej triede.

Do triedy vstúpi pani učiteľka a pozdraví sa:
- Dobrý deň, deti! Vitajte opäť v škole. Teším sa, že ste všetci tu. Priviedla 

som nového žiaka. Je štvrták a bude chodiť do našej triedy. Peter, predstav 
sa svojim spolužiakom!

- Volám sa Peter Bielik. Narodil som sa v Budapešti, mám desať rokov. 
Môj otec sa volá Ondrej Bielik, je inžinierom. Moja mamička sa volá Zuzana 
Bieliková, je predavačka. Mám jednu sestru, volá sa Danka. Ona chodí do 
škôlky. Mám rád matematiku a telocvik. Ale neviem dobre kresliť.

- Ďakujeme, Peter. Vitaj v našej triede. Sme radi, že k nám prišiel šikovný 
chlapec. Sadni si do tretej lavice vľavo. Tomáš v nej sedí sám.

- Ďakujem.
- Deti, dúfam, že ste sa s radosťou vrátili do školy. Kde a ako ste strávili leto?
- Boli sme na Slovensku, boli sme pri mori, boli sme v Budapešti, boli sme 

u babky v Békešskej Čabe. Deti naraz začali rozprávať svoje letné zážitky.
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Kúzelníková dcéra

Raz za daždivého dňa bolo v triede pošmúrno. Žiaci dopísali úlohu, 
pozbierali zošity a hniezdia sa  v laviciach, vyzivujú, jedným slovom nuda.

- Nevedel by niekto z vás dačo veselé? - spytuje sa pani učiteľka.
Vstala Zuzka, kúzelníkova dcéra.
Ja by som hádam vedela, otec ma naučil.
Vysúkala si Zuzka rukáv, vzala svoj perečník, a iba keď začne z neho 

vyťahovať zajace! Perečník bol čierny, nuž i zajace boli čierne. Ale potom 
vzala Zuzka Elenkin perečník, ten bol červený, a začala vyťahovať červené 
zajace. Už ich bolo – ojojój!

- No, zajacov by sme už mali dosť, - vraví pani učiteľka. - Nevieš ešte dačo iné?
- Ešte viem budíky, - vraví Zuzka. Vezme tašku a začne z nej vyberať budíky.
Založila budíkmi celú lavicu, potom druhú i tretiu, už sú plné aj obloky a 

napokon i stôl. Budíky tikajú, zvonia a deti výskajú, uši si zapchávajú – taká 
senzačná hodina. Vtom sa otvoria dvere a vojde školník.

- Čo je to tu? Zajačiareň? Opravovňa budíkov? - A v údive spľasne rukami. 
Len čo spľasol rukami, všetky zajace i budíky zmizli.

- Prepáčte, - ospravedlňoval sa školník učiteľke, - dal som sa strhnúť. Prišiel 
som vám len povedať, že už dávno zvonilo na prestávku.

Od tých čias žiaci, vždy keď otvárajú tašku, dávajú pozor, či v nej nenájdu 
budík. A keď otvárajú perečník, jastria očami, či z neho nevyskočí zajac. Ale 
kdeže. Také divy sa daria len šikovnej kúzelníkovej dcére.

Mária Ďuríčková
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Moja rodina

V rodine sú rodičia, deti, starí rodičia a príbuzní.
Naša rodina je veľká, päťčlenná, rodičia a traja deti. Bývame spolu so 

starými rodičmi. Oni bývajú na prízemí.
Starí rodičia už nepracujú, sú doma. Babka bola predavačkou, pracovala 

v obchode. Predávala kvety. Dedko pracoval v meste, bol šoférom. Pracoval 
na autobuse, vozil ľudí. Dnes sú obidvaja doma. Babka varí, pečie, hrá sa 
s nami. Dedko rád pracuje v záhrade.

Môj otec pracuje v meste. On je montérom, opravuje autá. Popoludní, keď 
je doma, pracuje okolo domu. Otec je veľmi šikovný, všetko urobí. Rád hrá 
s nami futbal.

Mamička pracuje doma, v dedine. Ona je zdravotnou sestrou. Pracuje u 
lekárky. Doma nám pomáha v učení, hrá sa s nami. Rada fotografuje. Jej 
fotografie máme vyložené v obývačke.

Brat a ja chodíme do školy. Brat je ôsmak, ja som štvrtáčka. Obidvaja sa 
učíme dobre. 

Brat má rád matematiku a jazyky. Chystá sa do gymnázia. Možno, že bude 
učiteľom. Ešte sa nerozhodol.

Ja mám rada spev a telocvik. Učím sa hrať na gitare a chodím do tanečného 
krúžku. 

Naša sestrička je ešte malá, chodí do škôlky. Má rada rozprávky. Každý 
večer pred spaním čítame jej rozprávku.

Cez víkendy radi chodíme do kina alebo na túru do blízkych hôr.
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Záhrada v komore

Evička býva v dome s veľkou záhradou. Aj sused, ujo Karol, má podobný 
dom a záhradu. Sú v nej hrušky, jablká, košatý orech a vzadu tri slivky. 
Susedka, teta Julka, hovorieva, že sú ako tri sestry. Vždy, keď Evička vyjde 
na dvor, dostane od susedovcov jablko či plné dlane sliviek.

- Jedz, - povie teta Julka. – Sú v nich ukrytí najlepší doktori. V jedno 
popoludnie, keď sa Evička hrala na dvore, počula, ako ujo Karol vraví tete 
Julke:

- Už je najvyšší čas, aby sme záhradu preniesli do komory.
- I do pivnice, - prikývla susedka a ukázala na zeleninové hriadky.
Evička od prekvapenia zhíkla. Ocko doma už všeličo prenášal a sťahoval, 

ale prenášať záhradu, to teda ešte nevidela!
Bola veľmi zvedavá, ako sa to robí. Deň čo deň nazerala k susedovcom, 

kedy už začnú záhradu prenášať.
- Čo robíš? – opýtal sa jej otecko, keď od okna takmer neodchádzala.
- Pozerám, či ujo Karol prenesie tú záhradu do komory a pivnice.
Ocko sa rozosmial a zobral Evičku k susedovcom.
Teta Julka jej otvorila dvere do komory. Na poličkách mala zaváraniny, ba 

aj sušienky. V pivnici zasa zemiaky, v piesku mrkvu, petržlen, kaleráby, 
v debničkách krásne zimné jablká a vo vreckách orechy.

- Tu je, Evička moja, tá prenesená záhrada, - povedala teta Julka a podala 
jej krásnu hrušku. Voňala teplým letom a slnkom.

Ján Štiavnický

30381_1_Citanka.indd   9 7/14/10   10:43:42 AM



Čítank a 4

10

Naše mesto

V strede mesta je pekné námestie. Na námestí je fontána, kvety. Uprostred 
mesta je kostol, radnica, obchodný dom a školy. Je tu základná škola a 
gymnázium.

Ľudia sa prechádzajú po uliciach. Niektorí stoja na zastávke a čakajú na 
autóbusy, trolejbusy a električky.

Ľudia bývajú v rodinných domoch a v činžiakoch. Činžiaky sú vysoké, 
štyri, päť až desať poschodové a býva v nich veľa rodín. Na sídlisku je aj 
škôlka, škola. Po vyučovaní sa hrávame s kamarátmi na školskom dvore 
alebo na ihrisku.

Na predmestí sú rodinné domy so záhradou. Tieto domy sú prízemné. 
Majú veľký dvor. Tu sa nachádza aj nemocnica, športový štadión, krytá hala 
a kúpalisko. 

Na druhom konci mesta sú továrne. Pracuje tu mnoho ľudí.
Naše mesto je pekné. Rada tu bývam.
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Ulica je krásna

Náš dom má červenú strechu a zelenú bránu. Tomu, kto chce k nám 
prísť, brána povie vítajte a otvorí sa pred ním dokorán. A tomu, kto od nás 
odchádza, pošepká dovidenia a zavrie sa za ním na kľúč. Nám nikdy nepovie 
nič. Ani sa nám neotvorí. Darmo na ňu brešem. Darmo ju Adam myká za 
kľučku a Babetka kope bielou topánkou. Brána vie, že máme zakázané vyjsť 
a že sa smieme cez ňu iba dívať.

- Dívať sa cez bránu je nič, - povedal Adam. – Na ulici je krásne. 
Aj Babetka povedala:

- Na ulici je krásne. Stojí tam zmrzlinár.
- A chlapci sa vozia na bicykloch.
- A dievčatká vozia bábiky v kočiaroch.
- A chodia ľudia.
- Aj náš otecko.
- Aj naša mamička.
- A je tam obchod s cukríkmi.
- Aj s hračkami.
- Aj s mäskom.
- A my sme zosmutneli. Pretože ulica je krásna a naša brána zamknutá.

       Hana Zelinová
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Huby

V hore rastú huby. Jedny sú jedlé a tie druhé jedovaté. 
Rozprávajú sa tak potichu, že aj keď niektorá z nich zakričí, nepočujem 

z toho nič. Márne jedovatá huba kričí:
- Pozor, som jedovatá!
Nadarmo jedlé huby volajú:
- Tu sme, tu sme! Z nás bude dobrá polievka!
Kto nepozná huby, ten to má veru ťažké. Takému by sa zišlo, aby mu jedlé 

huby samy poskákali do košíka. A keby sa jedovaté huby nebáli, že im 
z  takej výšky popadajú klobúčiky, celkom iste by z košíka povyskakovali.

 Keď som začal chodiť do hory, vždy som si rád bral so sebou knižku, 
v ktorej sú nakreslené huby. Volá sa atlas húb. Čo obrázok – to huba. Keď 
som nevedel, ako sa niektorá volá, pozrel som do knižky. A hneď som 
zbadal, ako vyzerá muchotrávka. A nielen to! Knižka mi poradila: Pozor, tá 
je jedovatá! Ochorel by si. Ba aj: Zomrel by si!

Ešte to by mi tak chýbalo! Išiel som o kúsok ďalej a opäť mi knižka 
pomohla. Túto hubu si vezmi! To je rýdzik, poradila mi.

Neskôr sa mi stala takouto knižkou hora. Čo huba – to obrázok. Zdalo sa 
mi, že všetky jedlé huby sa mi prihovárajú. A ony iste zase volali:

- Tu sme! Tu sme! Z nás bude dobrá smaženica!
A zase mali pravdu – tie huby.
          Karol Pém
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Babie leto

Bol to zajko, bol to on,
čo si kúpil telefón.
Pavúk sa mu ponúka,
že mu spoje nasúka
ponad polia ako drôty.
Pusť ma bratku, do roboty.
Najal pavúk pomocníkov
a už snujú vôkol kríkov.
Vôkol kríkov, vôkol hory, 
nech si zajko pohovorí.
Zajko čísla vykrúca,
až je linka horúca.
Haló, haló, kto tam býva?
Nikto sa mu neozýva.
Haló, volám pána bobra!
Ticho. Linka nie je dobrá.
Haló, haló! Čo sa stalo?
Spojenie sa potrhalo.
Súkaj, pavúk, súkaj zase,
ťahaj  niť po inej trase.
A tak pavúk súka, súka,
pavúčin je plná lúka.
Kolíše sa na nich vietor –
no  a to je babie leto.

         Elena Čepčeková
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Zima

Zima sa začína 21. decembra a je to najchladnejšie obdobie. Dni sú 
krátke a zavčasu sa zmráka. Je chladno, často sneží, sú mrazy. Fúka studený 
severný vietor. Rieky sú zamrznuté. Deti sa sánkujú lyžujú sa. Zvieratá spia 
zimný spánok. Ľudia sa teplo obliekajú a väčšinu času trávia doma.

Pani Zima

Text: Gregor Papuček
Hudba: Katarína Noszlopyová

Padá, padá bez padáka
biele páperie.

Až sa všetko okolo nás
pekne rozbelie.

Biele budú hory-doly,
ihriská i dvor.

Snehobiela pani Zima
prišla spoza hôr.
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Húsky

Jedného novembrového dňa krúžil pán Vendelín na svojom starom bicykli 
po dedine a volal:

- Perie, perie kupujem!
Vonku pofukoval studený vietor a nikomu sa nechcelo vyjsť pred dom. Pán 

Vendelín opísal ešte jeden kruh, zazvonil na zvončeku a pobral sa domov.
Inokedy sa vracal veselý, s veľkým batohom peria, teraz krútil pedále 

naprázdno.
- Ak chceš, dám ti pár listov, - naklonila sa k nemu z kraja cesty lipa. 
- Keď si ich dáš do vankúša, bude sa ti snívať o lete, o slniečku a o včielke 

Medulienke.
Pán Vendelín sa potešil, no na lipe viseli len dva lístočky.
- To je málo, - povedal a smutne krútil pedále ďalej.
Vtom vysoko nad ním zagágali divé husi.
- Kam letíte, húsky?
- Ďaleko.
- A nedali by ste mi po jednom pierku – zaprosil pán Vendelín. – Mal by 

som na vankúš.
- Dáme ti toľko, že budeš mať aj na perinu - veselo zagágali húsky.
V tej chvíli začali nad hlavou pána Vendelína poletovať husie pierka. Pán 

Vendelín ich chytal a vkladal do batoha. Zohýnal sa po každé jedno, no 
bolo ich toľko, že ešte ten deň prikryli celý-celuličký kraj.

Ondrej Sliacky
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Bude zima, bude mráz

- Mamička, mamička, strechy sú biele – zvolala Magdalenka, keď sa 
zobudila a pozerala von oknom.

- Áno aj mráz bol v noci – vravela mamka, - aj kaluže zamrzli.
- Už môžeme stavať snehuliaka?
- Môžete, len sa teplo obleč! Teplý kabát, teplé topánky, čiapku a šál. 

Tu máš i teplé rukavice.
Magdalenka sa šikovne obliekla a s radosťou bežala na dvor.
Deti ju už čakali. Števko doniesol i sane. Marienka navrhla, aby išli na 

kopec, tam je výborné miesto na sánkovanie, aj snehuliaka môžu urobiť.
Dobre, dobre! - kričali deti. Blažene kráčali ku kopcu, kde sa začína pre 

nich už dávno očakávaná veselá sánkovačka. 

Sanica

Snehu sa nakydalo
po kolená,
v blate ulica
posolená.

Tadeto nesolili
tu je to fajn,
tu je sanica,
bude to raj!

Sanica džavotala,
do večera,
potom pomaly
onemela.
      Alexander Kormoš         
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Snehová tabuľa

V škole píšeme po celý rok bielou kriedou iba na čiernu tabuľu. Zato 
v zimnej hore je iba biela tabuľa – snehová. Nože sa prizri, koľko je na nej 
znakov, zápisov, odkazov, počtových príkladov!

Tu, hľa, pod skalami zapísala sa líška. Obďaleč zajac, vedľa diviak, povyše 
kuna. Na lúčke nechala komusi odkaz veverička. A zanechala ho tam aj 
vrana, sojka, sýkorka... Pri ceste zapísala svoju návštevu raticami srnka. 
Krížom cez strmý žľab urobil z náhlivosti zmätené znaky jeleň. Akiste za 
ním bežal vlk.

Lesní obyvatelia zapisujú tu vo dne v noci svoje príhody: čo je s nimi, 
odkiaľ prišli a kam odchádzajú.

Čo zameškali v písaní za trištvrte roka, doháňajú to v zime na snehovej tabuli.

Ladislav Kuchta 
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Mikuláš

Sneží, sneží zas,
prišiel Mikuláš.
Kožuch má i baranicu,
volá deti na sanicu.

Letí, letí sneh,
má ho plný mech.
Či sme veľkí, či sme malí,
lyže sme si zamazali.

Syp sa, sniežik, syp,
prikry každý krík!
      

Na Štedrý deň

Skôr ako sa večerilo,
ako zaznel z veže zvon,
prostred izby vyrástol nám 
rozprávkový strom,
krásny, až v očiach prechodí,
a plný zlatej úrody.

Dneska je deň zázrakov,
deň splnených želaní,
sny čakajú v balíčkoch,
previazané stužkami.
A ktosi klope na dvere!
Ku bielemu stolu
prišli zblízka i zďaleka
všetci, čo patria spolu.
V očiach sa radosť ligoce,
Vitajte, milé Vianoce.

             Mária Ďuríčková
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