
Básne napísali žiaci 4. Ročníka ZŠ 

 

Milí páni učitelia  

  

Pán učiteľ je pekné remeslo,  

uhádnete jeho heslo?  

Ich heslo je ,,učitelia´´,  

preto si ich žiaci vážia.  

  

Hocičo nás naučia  

niekedy sa rozčúlia.  

Je to smutné, žiaci, však,  

nerozčúľte ich len tak.  

  

Samuel Kovalik  

  

  

  

  

Učiteľská báseň  

   

Milá pani učiteľka,  

sadnite si na kus slovka.  

Chcem vám niečo povedať,  

iste nechcem žalovať.  

  

Do uška vám našuškať,  

z lásky niečo nalúskať.  

Pekné sviatky majte,  

s nikým sa vy nehádajte.  

  



Zdenka Kaniková  

  

  

Pani učiteľka  

  

Keď ráno vchádza do triedy,  

nikto pri tom nesedí.  

Pani učiteľka je riadna žiačka,  

kedysi bola predškoláčka.  

  

A teraz je z nej veľká pani,  

pozýva do školy všetky mamy.  

Keď začala čítať príhovor,  

vošiel do triedy veľký obor.  

  

Pani učiteľka sa riadne zľakla ,  

ale keď zočila toho neboráka,   

žiadny obor, ale to,  

čo učila hrať kedysi kvarteto.  

  

Bol to kŕdeľ detí,   

ktorý s kyticou kvetov letí.  

Pani učiteľke sa chceli poďakovať   

za to, čo budú potrebovať.  

  

Elisabeth Litviaková  

  

  

Deň učiteľov  

  

Deň učiteľov je dobrý,  



naučili nás predsa dosť,   

ako variť koláč skvelý,  

vždy nám pre radosť.  

  

Učia nás čítať, písať,   

násobilku počítať,  

učia veci nahmatať.  

  

Ďakujem, ďakujem, ďakujem,   

v živote to potrebujem.   

Ako ľudia zarábajú,  

veď deti im to prajú.  

  

Rátam, rátam, rátam,  

už nič nenahmatám.  

Vďaka, vďaka, vďaka,  

je to super práca.  

  

Do práce chodia každé ráno,  

zarábajú málo.  

Už sa končí polka roku,  

dám im k sviatku torty trochu.  

  

Dominik Turošák  

  

  

Pani učiteľky  

  

Milé pani učiteľky,   

doma máme zo dve telky.  

Nikde nie je to, čo nás  



naučíte o slovách.  

  

Milé pani učiteľky,  

mám Vám čosi povedať,   

znám ja jednu peknú báseň,  

mohli by ste zatlieskať.  

  

Zatlieskajte spolu všetci,  

ak vám úsmev vyčarí,  

Hervayová, Lacová,  

zástupkyňa Tímea,   

kamaráti, trieda celá  

i Zem krásna guľatá.  

  

Michal Ujmiak  

  

  

Báseň o našich učiteľoch  

  

deň učiteľov je už blízko  

a ja som stále nízko.  

Sviatok oslavovať budeme,  

nejaký darček určite nájdeme.  

  

Nájdeme, či nenájdeme,  

ale sviatok oslávime.  

Šťastní, zdraví buďte,  

na trúbku trúbte.  

  

Nech Vás všetci počujú,  

hneď si žalujú.  



To sú učitelia naši milí,  

pri nich sa ťažko mýli.  

  

Žaneta Sirotová  

  

  

  

Deň učiteľov  

  

Keď ráno som vstal,  

pre učiteľa dar som mal.  

  

Učiteľa má každý rád,  

napríklad ten kamarát.  

  

Keď som vošiel do školy,  

celý som sa triasol.  

  

Keď prišiel predo mňa učiteľ,  

rukou som mu potriasol.  

  

Učiteľ mi poďakoval  

za tú peknú báseň.  

  

Aurel Števaňák  

  

  

Čo by bol za svet bez učiteľov?  

  

Keby nebolo učiteľov,  



čo by to bol za svet?  

Všetci by len spali   

a nevedeli by vypestovať kvet.  

  

Nevedeli by sme čítať,  

písať, ba ani počítať.  

Nevedeli by sme múdro zmýšľať,  

ani nič ťažké vymýšľať.  

  

Nič by sme nevedeli o veľkom vesmíre,  

a ani o dobrej, zdravej výžive.  

Museli by sme ležať v posteli,  

lebo by sme mali rôzne choroby.  

  

Laura Števaňáková  

  

  

  

  

  

Báseň pre učiteľa  

  

Dnes, učitelia, sviatok máte,  

všetko dobré Vám prajeme,  

aby ste vždy mali sily  

a niečo nové nás učili!  

  

Učíte nás čítať, písať,  

násobilku počítať  

a pekné veci na internete vyhľadať.  

  



Tento kúštik básne  

sa ukončí krásne,  

iba sladkú čokoládku k tomu  

a spolu si pochutnáme trochu.  

  

Filip Jendrášek  

  

  

Vďaka učiteľom  

  

Učiteľ Janko učí až, až, až.  

Deti nenechá na pokoji ani raz.  

Však pre deti je to dobré,  

naučia sa niečo nové.  

  

Veď pani učiteľky sú dobré,  

dnes nám prišli celkom nové,  

pani učiteľka dnes máte sviatok  

a ja Vám dám preto tento kvietok.  

  

Radovan Pakos  

  

  

Učiteľ  

  

Musí nás učiť,  

ale nie mučiť.  

Násobilku, matiku,  

naučí nás k návyku.  

  

Prihlás sa,  



zaraduje sa.  

Otoč sa,  

nahnevá sa.  

  

Učitelia sú raz takí,  

oni nestrieľajú vtáky.  

Učia nás,  

no nesúdia nás.  

  

Veronika Gabíková  

  

  

O užitočnom učiteľovi  

  

Učiteľ je užitočný  

ako včielka Maja.  

Vstáva rýchlo zavčas rána,  

 aby stihol Kaja.  

  

Učiteľ nás naučí  

rýmovačky krátke.  

Ako písať básničky  

mojej dobrej matke.  

  

Váš deň je už celkom blízko,  

ako krásne leto,  

učíte nás čítať básne,  

ďakujeme Vám preto.  

  

Zuzana Stančíková  

  



  

O učiteľoch  

  

Učitelia dobrí sú,  

neurobia neplechu,  

všetko nás vždy naučia  

a všetko vždy urobia.  

  

Nauč sa  

a prihlás sa,   

veď to vieš,  

tak neboj sa.  

  

Jakub Hajdúk  

Pani učiteľka  

  

Mám svoju pani učiteľku rada,  

ona ma vždy niečo naučí.  

Vždy mi chce niečo povedať  

a ja sa z toho poučím.  

  

Chcem byť taká ako vy,  

deťom vravieť do uší.  

Naučí vždy to, čo treba  

tá naša pani zástupkyňa.  

  

Katarína Klepkoňová  

  

  

Deň učiteľov  

  



Keď už ráno zazvoní zvon,  

my si zavoláme učiteľov.  

My máme pripravené básničky  

a vy všelijaké tajničky.  

  

No Vás má každý rád,  

napríklad tento kamarát.  

Naučte nás bodky, čiarky,  

budeme my jednotkárky.  

  

Timea Pakosová  

  

  

Učiteľ  

  

Učiteľ žiakov učiť chce,  

ale im sa, žiaľ, nechce.  

Pýta sa žiakov: Koľko je šesť krát osem?  

Oni odpovedali tridsaťosem.  

  

Učiteľ je zúfalý,  

že sa ani nekúpu vo vani.   

Na dverách je napísané,   

S múdrosťou vojsť zakázané.  

  

Martin Škuláň  

Báseň vďaky pre učiteľov  

  

Keď prišiel deň učiteľov,  

tešili sa nad tou riekou.  

  



Učitelia boli šťastní,  

že majú deň svoj vlastný.  

  

A ten deň si užívali,  

na večierky chodievali.  

  

naučia nás bodky, čiarky  

a z nás budú dobré žiačky.  

  

Annamária Števaňáková  

  

  

Vďaka učiteľom  

  

Učitelia vidíte  

vaše tváre usmiate?  

Dnes slávite Váš sviatok krásny.  

Žiaci, vzdajte im trošíčka úcty.  

  

Trochu lásky dajte im,  

nech sú šťastní ako dym.  

Nech z vás majú veľkú radosť,  

domácich úloh nám dávajú dosť.  

  

Pán riaditeľ má kravatu,  

preto mu dáme gerberu.  

Pani učiteľka zase kávu,  

preto jej dáme červenú ružu.  

  

Tento koniec básne  

ukončíme krásne,  



iba kvietok k tomu  

si aj dáme k nemu.  

  

Daniela Krnáčová  

  

  

  

O mojom milom učiteľovi  

  

Keby bol svet bez učiteľov,  

čo by to bolo,  

nevedeli by sme,  

ako to v minulosti vyzeralo.  

  

Nevedeli by sme čítať,  

nemohli by sme peniažky zarábať.  

nevedeli by sme riešiť príklady,  

nemohli by sme stavať budovy.  

Nič by sme nevedeli o vesmíre,  

ani o zdravej výžive.  

  

Mali by sme samé choroby,  

museli by sme ležať v posteli.  

Keby nebolo učiteľov,  

nevedeli by sme písať do zošitov.  

  

nevedeli by sme sa hýbať,  

nemohli by sme z postele vstávať.  

Aspoň, že sú tu učitelia  

a my sa môžeme zabávať.  

  



Dušan Matušík  

  

  

Ján, učiteľ  

  

Učiteľ, Janko náš,  

deti má rád, až, až, až.  

Keď ho niekto nahnevá,  

do kúta ho kľačať dá.  

  

Dobrý je to učiteľ,  

učil by nás, keby chcel.  

Ale on nás učiť nechce,  

lebo sme zlé ďeťúrence.  

  

Peter Barnas  

  

  

  

Kúštik básne  

  

Len tento kúštik básne,  

chcem sa poďakovať krásne,  

že ste ma toľko naučili,  

aj troška podporili.  

  

Svoju učiteľku mám veľmi rada,  

veľa ma toho naučila,  

som jej veľmi vďačná,  

prajem jej veľa šťastia.  

  



Veronika Jelínková  

  

  

Báseň pre učiteľa  

  

Hurá, už sú tu učitelia,  

učenie na začiatku roka začína.  

  

Naučili ste nás všeličo o vtákoch,  

aj, že je na svete veľa štátov.  

  

Naučili ste nás všeličo o prírodách,  

aj o maličkých rybičkách.  

  

Všetko ste nás naučili,  

mám Vás veľmi rád.  

  

Braňo Kubášek  

  

  

Učiteľ  

  

Mám rád svoju pani učiteľku,  

lebo ma vždy niečo naučí,  

vždy nám povedať niečo chce,  

napríklad niečo o prírode.  

  

Robko Hrobár  

  

  


