Mečir Lukas

Odehnalová Nina

Bol raz jeden kopec

V lese bol kopec,

Šiel naň chlapec,

Na ňom stál starec,

Bol tam ale veľký dážď,

On mal biely plášť,

No on mal pršiplášť.

Opršal ho dážď,

Bol tam veľký strom,

Bol krásny deň,

No, žiaľ, udrel doň hrom.

Na kopúci bol peň,

Nebol na ňom ani list,

Starec si tam sadol,

A on musel domov ísť.

A hneď spadol.
Postavil si dom,
Zasadil si strom,

Majer Alex

Babka chcela vyjsť,
Pre červený list.

Bol raz jeden strom,
Bol veľký ako dom.
Mal na sebe jeden list,
Prišiel chlapec, začal ten list hrýzť.

Minárechová Veronika

Tarabíková Tamara
Na ten zelený kopec,
Chodil múdry chlapec,

Bol raz jeden strom,

A keď bol dážď,

Na tom strome dom.

Dal si modrý plášť,

Bol raz jeden chlapec,

Vždy chodil z domu,

Ktorý vyšiel na ten kopec.

K tomu zelenému stromu,

Chlapec mal plášť,

Keď spadol prvý list,

Spustil sa dážď.

Ta hneď musel ísť,

Padol naňho list,

Na ten druhý deň,

Chlapec mohol na dom vyjsť.

Si sadol na vedľajší peň.

Bol zachmúrený deň,
A skoro žiadna zeleň.

Rapavá Lenka
Bol raz jeden kopec,

Kulisievičová Sofia

Na ňom sedel chlapec,

Dnes je vonku veľký dážď,

Padal silný dážď,

Von si radšej vezmem plášť,

Zobral si aj plášť,

Začul som ja silný hrom,

Vonku spadol strom,

Schovám sa radšej pod strom,

Udrel vedľa hrom,

Dnes nie je veru pekný deň,

Hýbal sa aj list,

Al v tom zacítil som oheň,

Radšej nemal z domu vyjsť,

Ten hlúpy hrom,

Prešiel jeden deň,

Zapálil celý strom!

Po strome zostal iba peň.

Padá na mňa samý list,
Vravel som si: „ Už musím ísť!“
Utekal som cez kopec,
Hlúpy deň, nie? No povedz!

Mlej Samuel
Bol krásny deň,
V lese poskakoval jeleň,
Na kopci stál strom,
Rovno oproti vidno dom,
Ale zrazu ajhľa, dážď,
Ešteže som mal pršiplášť,
Hneď mi na okno priletel list,
Tak som ho odfúkol a nechal ísť.
A pod strom na tom kopci ,
Schovali sa unavení vrabci.

