
Jabĺčko 

 

Bolo raz jabĺčko krásne, 

malo líčka červené 

a krásne žiarilo na strome. 

 

Raz prišla k nemu Anička, 

malá krásna dievčička 

a zobrala ho zo stromu 

so sebou do domu. 

 

Jabĺčko bolo veselé, 

že skončilo svoj život na strome. 

 

Keď ho rozkrojila na kúsky, 

musela použiť obrúsky 

a už viac nechcela ani zákusky, 

a aj tak rozdávala sladké pusky. 

Adriánka Žáková 4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O červenom jabĺčku 

 

Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Peťko. Peťko vstával do školy a pýtal sa 

mamičky: „Mamička, čo mám na desiatu?“ Mamička povie: „Chlieb s maslom a jabĺčko“  

O hodinu už sedel Peťko v lavici a dával si desiatu. Zjedol len chlieb a jabĺčko tam 

nechal. Jabĺčko bolo smutné a hovorí si: „Hmm… ako poviem Peťkovi, aby si dal aj 

vitamíny?“ Tak jabĺčko rozmýšľalo a nakoniec si povedalo, že už to vie.  

Jabĺčko hovorí Peťkovi: „Peťko keď ma nezješ, tak nebudeš mať v sebe veľa 

vitamínov! Ale ja nechcem jablko,“ povedal Peťko. Po jednej hodine bol hladný a zjedol aj 

jabĺčko. Keď Peťko prišiel domov,tak mamička bola rada, že všetko zjedol. Nakoniec vždy 

zjedol jabĺčko, lebo mu veľmi chutilo. 

             Klaudia Nečasová 4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jabĺčko a kamaráti 

 

 Bolo raz jedno jabĺčko, ktoré malo mamičku červenú ako čerešňa. Chcelo byť presne 

ako mamička. Otecko pracoval  na strome. Všetko vie vyriešiť iba on., lebo on je tam hlavný 

šéf. Má kanceláriu na desiatom poschodí. Má tam aj stoličku z listov, ktorú mu vyrobilo 

jabĺčko s mamou. 

 Jabĺčko zrazu zistilo, že sa malo s kamarátmi Jeseňkom a Jeseňkou stretnúť na ihrisku. 

Jabĺčko tam začalo rýchlo bežať. Nakoniec ich uvidelo, ale bálo sa, že mu vynadajú za to, že 

mešká. Potom sa k nim začalo pomaličky približovať. „Prepáčte, mňa to mrzí. Zabudol som 

na to,“ povedalo jabĺčko. Ale Jeseňko a Jeseňka sa usmiali a povedali: „Ani my sme nestíhali, 

lebo nám mamička povedala, že si máme najskôr urobiť úlohy. A trvalo nám to dosť dlho, čo 

si nevieš ani predstaviť.“ Všetci sa zasmiali. 

 Neskôr zbadali novú namaľovanú šmýkačku, ani neváhali a s radosťou sa šmýkali 

a šmýkali. A možno sa šmýkajú až doteraz. 

                      Radko Horňák 4.A 

 

 

 



Smutné jabĺčko 

 

 

 Bolo raz jedno Smutné jabĺčko, ktoré malo veľa kamarátov. Jeho najlepšími kamarátmi boli 

Jesenko a Jesenka. Chodili do druhej triedy v Záhradnej škole. Ale Smutné jabĺčko bolo stále smutné. 

Jesenko a Jesenka sa prestávali kamarátiť so Smutným jabĺčkom. Smutné jabĺčko bolo stále len 

smutné, pretože nemalo mamičku, ale iba ocka.  

V škole sa naučili počítať, písať a čítať. Mali viacero predmetov, ale tie im až tak dobre nešli. 

Jesenke nešlo nakresliť auto a Jesenko si z väčšiny hodín nič nezapamätal. Jesenka začínala byť tiež 

smutná že sa jej nedarí nakresliť auto. V škole im pani učiteľka Jabĺčková povedala, že zajtra bude 

jabĺčkový deň. Jesenko, Jesenka a Smutné jabĺčko sa tomu veľmi potešili. Pani učiteľka im prikázala, 

aby si zajtra všetci doniesli jabĺčko. Vtom sa všetci naraz opýtali: „A čo budeme robiť s jabĺčkami 

pani učiteľka?“. Pani učiteľka im na to odvetila: „Nechajte sa prekvapiť, milí moji žiači.“ 

 

                              Laura Hečková 4.A 

  

 

 

 



Vtipné jabĺčko 

 

Boli raz jedny dvojičky. Volali sa Jesenka a Jesenko. Boli štvrtáci. V škole mali Deň 

jabĺčka. 

,,Mamí!“ zvolali dvojhlasne .,,Áno?“ spýtala sa mama. ,,Nnekúpilabysi nám jabĺčka?“ 

opýtal sa mamy Jesenko. ,,Dobre,a na kedy to potrebujete?“ spýtala sa mama detí. ,,No vieš 

na zajtra,“ odpovedala Jesenka mame. ,,No výborne, akurát som  chcela ísť do obchodu, tak 

vám kúpim tie jabĺčka,“ odpovedala mama deťom 

.Deti si zatiaľ urobili úlohy, kým mama išla do obchodu kúpiť jabĺčka Keď sa mama 

vrátila s jabĺčkami, deti si už rýchlo nachystali úlohy. 

,,Detííí, som doma s jabĺčkam!“ zvolala mama. ,,Juhú,máme jabĺčka!“ A takto 

vykrikovali na celú bytovku, až kým ich jabĺčko zastavilo:,,Héj, tichooo,veď neviete, že okolo 

vás sú susedia?“ ,,Jasné, že vieme,a ty vieš rozprávať?“ spytovali sa deti. ,,Áno, vy ste to 

nevedeli? No asi nie, to nevadí,“ odpovedalo si jabĺčko. 

Na druhý deň jabĺčko tiež vtipkovalo, skoro ráno vstávalo a stále vtipkovalo,,že už naň 

nemali nervy.Tak ho rozkrojili.Jabĺčka bola škoda, ale čo už. 

Agátka Müllnerová 4.A 

 

 



 

Anetka Machatová 4.A 

 



 

 

 

Sofia Siváková 4.A 

Jabĺčko sa stratilo 

 

Jedného dňa bolo jabĺčko na dovolenke v Banskej Bystrici. Bolo mu tam veľmi dobre 

až do jednej chvíle. Jabĺčko sa stratilo a nemohlo nájsť svojich rodičov. Stratilo sa v lese a 

začalo plakať.  

Ako čas plynul, po niekoľkých rokoch sa stretlo jabĺčko s dvomi jabĺčkami, ktorých sa 

opýtalo, či majú nejaké deti. „Áno, ale pred niekoľkými rokmi sa nám stratilo a nemôžeme ho 

nájsť.“ Nakoniec bolo stratené jabĺčko dvom jabĺčkam povedomé a mysleli si, že je to ich  

jabĺčko.  

Tak sa ukázalo, že jabĺčko patrilo obom rodičom. Následne sa tak stali najšťastnejšími 

jabĺčkami na svete!!! 

   

    

 Evička Vaňková 4.A 


