
Školská hymna  

ZŠ Andreja Radlinského Kúty 

 

1.A 

Zvonček zvoní, škola volá, 

všetci tašky nesú. 

Jakub kričí:,, Holá, holá.“ 

Žiaci našej triedy kde sú? 

Zvoní, zvoní zvon, 

poďme všetci von! 

 

1.B 

V našej škole veselo je, 

dobre sa tu máme, 

počúvame, čo sa deje, 

aj sa občas hráme. 

Dzimy, dzimy, bum, 

tešíme sa von. 

 



2.A 

Naša škola je veselá, 

my ju máme radi. 

Zvončekom nás ráno volá, 

ahoj- kamaráti. 

Poďte všetci sem, 

veľa vecí viem. 

 

2.B 

Druhá trieda zábavná je, 

Diktáty, rozcvičky. 

Každý z nás to hravo zvládne. 

V žiackych máme jedničky. 

Školička naša, 

máme ťa radi. 

 

3.A 

Hráme sa a skáčeme si, 

Školička nás baví. 

Každý žiari od jej krásy, 

a preto sme hraví. 

Škola je radosť, 

nemáme jej dosť. 



3.B 

Išiel žiačik do školičky, 

vedomosti mlátiť,  

zabudol si knihu doma, 

musel sa on vrátiť. 

Školička malá,  

tabuľa stará. 

 

4.A 

Skoro do nej utekáme, 

desiatu si dáme. 

Chytré hlavy, úsmev v tvári, 

každý deň vždy máme. 

Hurá školička, 

samá jednička. 

 

4.B 

Každý predmet nás uchváti, 

prestávka je skvelá. 

So školou sme kamaráti, 

učíme sa veľa. 

Škola je super, 

nie je náš súper. 



5.A 

Naša škola moderná je, 

dobre sa v nej učí. 

Učitelia naučia nás,  

veľa nových vecí. 

Žiaci sa učia, 

hlavy si mučia. 

 

5. B 

Každodenný pohyb máme, 

tancujeme radi. 

Po škole sa dobre hráme 

ako veľkí páni. 

Pohyb je dobrý, 

pohyb ťa lieči. 

 

6.A 

Oranžovou farbou svieti, 

vedomosti dáva. 

Chodia do nej dobré deti, 

na rozlúčku máva. 

Aká si ty krásna, 

školička naša. 



6.B 

Prvá trieda písať učí, 

hrať sa so slovami. 

Deviata trieda sa lúči, 

skúšky za dverami. 

Vedomosti sú 

dobré základy. 

 

7.A 

Stojí škola stále stojí , 

v malom meste Kúty . 

Kúty, tie sú na Záhorí , 

chodievaš tam aj ty .  

Počítať , čítať ,  

múdrosti získať . 

 

7.B 

V škole nie je nikdy nuda, 

v triede sa bavíme. 

Všetci sme si blízki ľudia, 

úlohy plníme. 

Smiech, hry , zábava, 

všetci sa bavia. 

8.A 



Od pondelka až do piatka, 

nesú sa k nám zvesti. 

Že každý deň, okrem sviatka, 

sú tu povinnosti. 

Keď to sranda je, 

škola sa smeje. 

 

8.B 

Školské zvonce zazvonili, 

prvá, tretia, piata. 

A už letí ten čas milý, 

z prvej triedy ôsma bola. 

Zvončeky stíchli, 

hurá prázdniny. 

 

9.A 

Ďalšie ráno už sa valí, 

skoro vstávať musím. 

Do školy už vyjsť sa musí, 

odpovedať skúsim. 

Až sa vrátime, 

tak pochopíme. 

9.B 



Oranžovú fasádu má, 

naša škola milá. 

Veľa múdrostí nám dáva, 

trieda roztomilá. 

Zazvoní nám raz, 

začína to zas. 

 


