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Piataci 

Cinquain 
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Peniaze 

Kovové, papierové 

Platia, pomáhajú, uľahčujú 

V živote nás živia 

Dôležitosť  

 

Nela Urdová 

 

 

 

Pokladnička 

Vyzdobená, malá 

Uskladňuje, šetrí, pomáha 

Slúži nám na sporenie 

Eurá  

 

Dominika Dinová 
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Peniaze 

Dôležité, užitočné 

Pomáhajú, rozmaznávajú, zabezpečujú 

Dvere možností nám ukazujú 

Bankovka 

 

Lívia Ďurčíková 

 

 

 

Úspory 

Múdre, predvídavé 

Pomáhajú, zachraňujú, chránia 

Inšpirujú nás svojím množstvom 

Šťastie 

 

Lukáš Argay 
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Pokladnička 

Pekná, hnedá 

Uskladňuje, pomáha, zabezpečí 

Všetci ju máme radi 

Bezpečie  

 

Melinda Komáromyová 

 

 

 

Sporenie 

Múdre, veľké 

Pomáha, ručí, zachraňuje  

Bezpečie tancuje v mojom srdci 

Istota   

 

Júlia Šiagiová 
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Peniaze 

Zlaté, lesklé 

Razia sa, kolujú, potešia 

Liečia prázdne peňaženky 

radosť 

 

Júlia Šiagiová 

 

 

 

Práca 

Potrebná, ťažká 

Pomáha, zaneprázdni, poteší 

Peniaze k nám kotúľa 

Radosť  

 

Simona Vitálišová 
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Euro 

Praktické, cenné 

Platí, pomáha, zachraňuje 

Ušetky dlhy nám maže 

Pomoc  

 

Michal Berdis 

 

 

 

Banka 

Bezpečná, sporivá 

Skrýva, dáva, zabezpečuje  

Upokojí naše časté obavy 

Spoľahlivosť  

 

Kristián Bulla 
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Šiestaci 

Akrostich 
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Zoberiem si peňaženku   

A eurá mám vždy pri boku. 

Bežím, bežím do obchodu, 

Euro zamením za kus syru. 

Za peniaze kúpim cestoviny, 

Prečo na to zarobili? 

Eurá a centy sú naša mena, 

Čo euro a cent znamená? 

Ešteže na Slovensku nie sú libry, 

Nikdy som nevidela ako sa striebri. 

Iná mena je v každej krajine, 

Eurami sa platí v slovenskej doline. 

 

 

Talia Fahima, 6.A 

 



12 
 

PENIAZE    

  

Práca, tam to ide o zarábanie, 

Ej, mamka mi vraví, horšie ako vyučovanie. 

Neverila som, ale už verím, 

I ja si v dospelosti zarobím. 

Ale  najprv v škole sa to naučiť musím. 

Zrelá ešte nie som, detstvo si užívam, 

Ešte u rodičov ja stále bývam. 

 
 

 

 

Barbora Kochlicová, 6.A 
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JA A PENIAZE 
 

 

 

 

Nič nie je zadarmo, 

nehovorí sa nadarmo. 

Keď si chcem niečo kúpiť, 

musím so to aj zaslúžiť. 

Peniažky si sporím, 

s učením sa morím. 

 

 

 
Barbora Kochlicová, 6.A 
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                                                    Peniaze a ja 

 

 

Peter zobral pôžičku, spláca ju len po grošku. 

Ešte splatí jeden groš, za pôžičku splácal dosť. 

Na prácu sa veľmi teší, zarobí na veľké veci. 

Investoval do auta, výplata je paráda. 

Aj na leto nasporil, dovolenku vyriešil. 

Zarábať je ťažká vec, mince minie na veniec. 

Ej, spokojnosť dávno získal, v práci šťastie veru získal. 

 

 

 

Michal Krnáč, 6.A 
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Sporenie 

 

Pekne treba školu skončiť, aby hlávka bola plná. 

Euríčko po euríčku zarobím si celú hŕbičku. 

Nebudem robotu a vzdelanie flákať, nie každé euríčko do všetkého 

vrážať. 

Idem, ideš, ideme do roboty spoločne, ponáhľaj sa, Ferko milý, 

korunky vždy rád sa chytíš. 

Adam, ty sa vzdelávaj, robotu si naháňaj. 

Zahráme sa na chytačku, veríme na dobrú značku. 

Emma, Erik, Emil, v sporení sa nemýľ. 

 

Samuel Škrabák, 6.A   
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Peniaze aj ja 

 

Peniaze si odkladám, 

Eurá, centy spolu dám. 

Neviem ešte, či ja sám, 

Iba veľké plány mám. 

Ale skateboard túžim mať, 

Zo všetkého neviem sa vzdať. 

Ešte si to rozmyslím, či peniaze zarobím... 

 

  Nina Venclíková,  6.A 
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Pekne kráčam pomaličky na ceste zbadám peňaženky 

Euro sem euro tam všetky si ich dám 

Nosím ich vždy pri sebe mám ich aj na stole  

Iba ja ich rada mám a úspory vždy zarábam   

A do školy ich nosím na 

Zošity si našetrím 

Ešte ich mám dosť budem mať zaň groš 

                       
Sarah Antónia Suchá, 6.A 
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Peniaze a my 

 

Peniaze sa míňajú, 

naši rodičia ich zarábajú. 

Úver stále splácame, 

ale strechu nad hlavou máme. 

 

Psovi sme búdu vlastnoručne spravili 

a tým zas sme trochu ušetrili. 

Kačky, husi, prepelice chováme, 

a tak mäso domáce my máme. 

 

Aj keď je peňazí málo, 

žiť sa dá zdravo.  

Šetriť treba neustále, 

veď už nie sme deti malé. 

 

Rado Šupa 6.A 
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Môj vzťah k peniazom 

 

Za peniaze kúpiť dá sa 

dom, byt, auto a aj krása. 

 

Peniaze sú obeživo, 

nakladám s nimi uvážlivo. 

 

V mladosti k nim úctu mám, 

na starobu odkladám.  

 

 

Daniela Bajčiová, 6.A 
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Základom je vzdelanie 

 

Základné vzdelanie 

Nestačí na dobré peniaze 

Nebudem kradnúť eurofondy 

Lebo tam strážia bruselské sondy 

Úspory mám zatiaľ malé 

Ale spokojnosť a vzdelanie 

To sú veci milé 

A keď budem dospelý 

Hádam sa to pomení 

Úspory budú väčšie  

Do rozpočtu mi nič nezatečie 

 

 

 

Martin Lacko, 6.A 
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Ja a peniaze 

 

Peniaze ja mám,  

nikomu ich nedám. 

Peniaze sú vec dôležitá, 

 za ne si kúpim kopu žita. 

Peniaze sú vec zaslúžená, 

 euro je naša mena. 

Banka je ich svet  

a sú pre celý svet. 

Peniaze sa získavajú ťažko, 

 tak ich nemiň, Jožko. 

 

 

 

Filip Olajec, 6.A 
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Ja a peniaze 

 

Dnes som išla šťastná z banky, 

kúpila som si pekné topánky. 

 

Zvýšilo mi na batoh malý, 

Pestrými farbami priam dokonalý. 

 

Peniaze mám z domácich prác, 

keď viac robíš, dostaneš viac. 

 

Kupujem len, čo mi treba,  

míňať len tak, to sa nedá.                                                                    

 

 

Talia Fahima, 6.A 
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Siedmaci 

Kaligram 
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Peniaze 
                                           

                                                        Kto má peniaze, ovláda svet. 

                                Ostatní sú len malé bezvýznamné centy. 

                   S trezormi plných bankoviek. 

          Pracháči vozia sa 

        na Bentley. 

      Dane sú vysoké  

     a veci stále drahšie. 

Sporenie je, verte, mi rok od roka ťažšie. 

       Peniaze sa minuli 

       a dlh narastá. 

     Banka chce svoje späť. 

              Uskromniť sa treba a začať šetriť. 

          Inej cesty 

       z toho kolobehu niet. 

        Preto míňaj menej, ako dostávaš. 

                        A nevšímaj si,  

                                 čo si myslia iní. 

                                        Lebo tvoj život je tvoj. 

                                                  Jediné, čo rozhoduje, sú tvoje činy.  

 

                                                                

Dorota Bačková, 7.A 
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BITCOIN 
 
 
Bitcoin to je zrada,  
peniazom zamávaj. Už ich  
viac neuvidíš, tomu ver, vie  
to už aj poľná zver. Je to iba strata, nie je to 
zábava. Veľa ľudí z toho vyhorelo, dokon- 
ca už aj zomrelo. Ešte  
som to neskúsil, 
ale viem, že ani  
nechcem. Boli už aj mi- 
lionári, dobre si žili, ale rad- 
šej to neskúšam, bo som ešte malý. Chcel by 
som žiť s prírodou a športom. Čo mi radosť a silu 
dáva, nechcem sa zapodievať bitcoinom, čo ma 
o to pekné oberáva. Neskúšajte 
tieto drísty, je to blbosť, 
som si istý. 
 
 
 
Marek Homola, 7.A 
 

 

 



26 
 

PENIAZE A JA 
 
 

                                       Povyšovanie sa   

                                  daň                                                                                                                    

                              libra 

                          cent 

                     úrok 

                 úspory         

              vklad 

              peniaze sú v živote potrebné 

              trezor 

              niekto ich má viac a niekto menej 

                 banka  

                     dlhy 

                         cenné 

                             sporenie 

                                 úver 

                                     výber 

                                          dôležité papiere              

 

 

 

Lea Kuzmová, 7.A                           
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                                Peniaze 

 

 
 

 

                                                              Eurá 

                                                       Kuny 

                                             Doláre 

                                       Libry 

                               Bitcoin 

                        Mince 

               Koruny 

      Peniaze často menia charakter človeka 

               Centy 

     Sú potrebné, ale nemali by byť na prvom mieste 

                Úspory 

                       Financie 

                           Hotovosť 

                                     Bankomat 

                                                   Kredit 

                                                           Tržba 

 

 

 

Jakub Bombala, 7.A 
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peniaze 

        mám 

       veľmi 

      rád 

     som 

    ich 

    verný 

  kamarát 

do trezoru úspory schovávam doláre euríčka nachádzam 

dlhom a daniam sa vyhýbam 

do     

banky rád chodím tiež nič na svete lepšie niet 

potrebujem libry, eurá, doláre, prachy, keš chcem žiť 

  ako 

   boss 

    ty 

     určite 

      tiež 

  

Matúš Pokorádi, 7.A 
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PENIAZE A JA 
 

                                                                 Peniaze svetom hýbu, 
                                                    kto nešetrí robí chybu. €€€€€ 
                                         Zarábať by som už chcela €€€€€€ 
                                 a v obchodoch míňať veľa. €€ 
                           12 rokov však len mám € 

          na brigádu vek nemám. 
                 Ešte 5rokov počkám 
              a brigády sa dočkám. 
            Účet v banke už mám 
           od maminy vreckové je tam. 
          Pravidelne každý mesiac 

  €€€€€€€  všetko miniem, vždy nechtiac. €€€€€€€€€€ 
   €€€€€€€€€€„Peniaze Ti horia v rukách“, hovorí stále 
   €€€€€€€€€€€€€€€€ šetriť budem, sľubujem neustále. 

         Peniaze nie sú všetko, 
   €€ ale bez nich sa žije ťažko. Zdravie, láska a rodina 
   €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ je tá najväčšia cenina  

€€€€€€€V obchode to nenájdete €€€€€€€€€€€€€€€ 
          ani v lotte nevyhráte. 
           Chcem už zarábať €€ 
             a svojej mamine pomáhať. 
               Musím sa ale snažiť € 

         a viac a viac sa učiť. 
            Vzdelanie musí byť €€ 

      a na život sa pripraviť,  
                             aby som sa uživiť vedela €€€€ 
                                  a biedou netrpela. €€€€€€€€€€€€€€€ 

      Nechcem veľa, len tak málo, €€ 
        aby sa  žiť skromne dalo. 

 
 
                                                                EMMA NOCIAROVÁ 7.A 
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                                      EURO 

                                                             

Čo sú to Wony? 

Kórejská mena? 

        ÁNO.                                                   

A čo sú to kuny?                                                             ÁNO aj NIE          

     Zvieratá?                                           To predsa  

                                                           každý vie. 

                                                  Ale stále mi 

                                             niečo vŕta 

                                          hlavou. 

                                    Ako sa to  

                                robí? 

                             Meniť eurá 

                           na koruny. 

                         Neviem... A čo je to Bitcoin? Internetové peniaze. 

                        Ževraj Bitcoin 

                       okráda ľudí. 

                       Je to pravda? 

                       Či nezmysel? 

                       Už to prestáva dávať zmysel. Ľudia blbnú. 

                        Poker, hracie 

                         automaty, 

                          zbytočne 

                            drahé veci! 

                               NAČO?! 

                                   Spamätajme 

                                       sa všetci! 

                                            Nie je to 

                                                  rozumné! 

                                                        Začnime sporiť! 

                                                                     A míňajme umne. 

Andrej Ostamok, 7.A 
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Peniaze a ja 

   

          Rubeľ 

                   Koruna 

                    Dolár 

     Euro 

        Libra 

  Frank  

„Bezvýznamné“ papiere, ktoré ovládajú svet a ľudí 

                                     Ekonomika 

          Kapitál 

Závislé na týchto papieroch, ktoré ovplyvňujú aj 

        Dlhy  

                                               Hypotéky 

                                                      Úvery 

                                                            Mzda 

                                                                   Banky 

                                                                           Dane 

 Larisa Mikušková, 7.A 
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PENIAZE 

 

                                    Peňazí           

                                           je stále              málo              

                               a ľudia  sú                          v  dlaniach .             

                     Aj keď sa                                                stále tlačia  

        nikdy ich                                                                        nebude dosť.                                                                                                                                                             

Tí,  čo by ich mali 

mať, nemajú a tí, čo nemali majú. 

Ľudia hladujú a na ulici bývajú. 

Keď je 

ich tak 

veľa, prečo sú tu takí ľudia? 

Na rúbanie  stromov stavanie  

veľkých  

       obchodov 

                ide                                                                        peňazí 

                    veľa.                                                       Milionári 

                            dostávajú                             viac a 

                                                           viac. 

      

Eliška Martinčíková, 7.A 
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Banka 
 
 
       
 
            
    

                                          Banka, to sú účty, úvery, úroky, 
                          poistenie, istiny , splátky ba aj 
                          sporenie.                        Banka, 
                          to je                                miesto,                                                 
                          kde je                                 ťažko 
                          povedať nie. Bankári majú 
                          rýchle nápady, veríš, že to  
                          nie sú                            podvody.                            
                          Banka                                     to je  
                          miesto,                                  kde sa 
                          zhromažďujú                          eurá, 
                          koruny, ruble, doláre aj jeny, 
                          je to miesto pre  zmeny. 
 
 
 
 
 
 

Matúš  Fajčík, 7.A 
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Peniaze a Ja 

Peniaze 

máme                

všetci                            

radi                                    

niekto                                         

 viac a                                             

niekto menej. Za peniaze toho                      

veľa kúpiš.                                        

 Pamätaj,  že kamarátov veru nie.                   

Nezabúdaj                                       

si ich                                             

šetriť                                         

na dane                                

a splátky                        

sa ti budú                

    hodiť. 

 

Robin Ivanič, 7.B 
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PENIAZE 

               

 

                                                                      Za  

                                                           peniaze 

                                                     kúpiš 

                                                dom, 

                                           auto, 

                                       chlieb 

                                      aj 

                                   nový  

                                 strom. 

                          Keď  ich máte, chcete 

                                  viac, 

                         vyletieť aj na mesiac. 

                                  Keď  

                                   nemáte, 

                                     je to  

                                       nanič, 

                                            aj  

                                               keď 

                                                    zdravie 

                                                             si  nekúpite 

                                                                         za  nič. 

 

 

 

Jakub Soukup, 7.A 
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Čo sú to peniaze 

 

                        iná  vždy je mena každá 

          my však                                         koruna 

     iba jedno                                                 libra 

     a to naše                                                        dolár 

  krásne euro 

  peniaze sú                                                          

riadna veda 

je to ťažké ako matematika, zlaté peniaze 

to každý chce 

ale nie každý s tým robiť vie, splátka úver 

výplata 

to je vec celkom  

   zvláštna                                                                ťažký 

    s týmto každý                                              je veľmi  

     počíta ale                                         svet peňazí  

                     nie každý s tým robiť vie              

                                  

                                                                    Lenka Kujanová, 7.B 
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DLHY 
 

 

                                                  Peniaze ja nemám nikdy 

                                     v dlhoch sa topím s nimi aj zomieram  

                                vydiera  

                             nás banka 

                             mince nám  

                             nedajú 

              zase obchody ceny obchody ceny zdražujú 

                             nemám 

              cent ani na chleba  chýbalo mi sporenie 

                             už nemám 

                             ani na  

                                korenie 

                                    peniaze nemám v dlhoch sa topím 

                                                 už nič nezaplatím 

 

 

Lukáš Kurtík, 7.A 
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Peniaze a ja 

 

          Peniaze a ja, 

                                             o tie sa ešte nezaujímam, 

                                  veď som ešte dieťa.  

                          Ale každý Slovák 

                 sa o ne zaujímať 

      musí, banka, sporenie, 

 pôžička a výplata každý dospelý to riešiť musí. Keď, 

 si na ne pozor 

 nedá, tak 

 o všetky príde 

 a doženie ho exekúcia. Peniaze sú ako život  

nikto ich nemá nekonečno.  

 A ten kto by 

          ich len hrabal,  

                   tak ako strašiak,  

                           sám uprostred  poľa skončí. 

 

 

Marko Petrus, 7.B 
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€  €  € 

                                           Peniaze, peniaze, 

                    Tie sú ako listy na strome. keĎ ich je veľa,     

           je paráda, keĎ sú v našom dome. dnes ich máš,  

       zajtra ich míŇaš. najprv  

     ich našetri, no nikdy ich 

  nekradni. KeĎ ich ukradneš,do basy sa  

  dostaneš. peniaze sú vec veľká, no postačí  

           mi na ne aj malá   

   peŇaženka. KeĎ peniaze chceš, pracovať  

   musíš – to vieš. inak to nezvládneš. 

     peniaze nie sú všetko,  

       povedal môj dedko.  

          Zato sú Potrebné, lebo byť bohatýM je príjemné. 

              Mám taký sen, že keĎ vyrastiem, tak rýchlo         

                                 Zbohatnem !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                                                    €  €  €   

   

lukáš Novák, 7.B 
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Peniaze a ja  

 

 

                                                                                     peniaze    

                                                                              to je  

                                                                     dôležitá vec  

                                                            lebo výplata 

                                                     tá denne 

                                              nechodí  a ak výplatu hneď minieš 

                                           dochodíš pôžičky  

                                            splátky dane úvery keď do roboty 

                                              nechodíš  

                                                 peniaze nezískaš  

                                                      a rožteky  

                                                           nekúpiš 

                                                               keď peniaze  

                                                                       nemáš tak ťa 

                                                                            ako chudáka berú 

                                                                       

 

Rastislav Demo, 7. B 
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EURO 

 

Dolár, euro, libra, peniaze nie sú vždy výhra. 

Požičaj  

si  

rozumne, 

koľko  

vládzeš 

splatiť, 

Drž sa vždy na minime a skús to načas vrátiť. 

Za peniaze kúpiš drahé veci, hoc to nie je všetko, 

Sú  

aj  

iné  

hodnoty,  

prízvukuje  

mi  

vždy  

dedko. 

To, 

že  

kazia 

charakter, 

je 

veľmi známe, 

Pre mňa sú dôležité iné hodnoty, ktoré v rodine máme.  

 

 

Tereza Slováková, 7.B 
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Peniaze 

                                                                                                                          

Peniaze môžu  

človeka zlým spraviť,  

ale ho aj hore vystreliť.  

Prečo majú pre človeka 

 takú hodnotu?    

Veď sú to len  

papiere a mince,  

čo sa trbliecu. Pracujeme kvôli  nim,  aby  

sme ich veľa mali a pôžičky posplácali. 

Za chvíľu možno 

budú bez hodnoty,  

čo však nezmení naše životy. Inflácia sa  

s blahobytom ľudí spája, nech však nikdy 

  rodiny nerozpája. 

Šťastie, zdravie  

 si vzájomne prajme  

  a finančnú gramotnosť  

vzdelávaním získavajme.  

Matúš Michalec, 7.B                                                           
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Peniaze 

 

                                                    Potrebujem 
      peniaze a 

     potrebujem 

        ich dnes, 

    chcem žiť 

                    ako king, to 

       ty dobre vieš. 

            Nezaujímajú ma úroky ani koľko preplatím, 

  netrápia ma poplatky, lebo ja ich nevrátim. 

           Zoberiem 

           si pôžičku aj dve, tri aj štyri, nesplatím ani 

           minimum, kašlem ja na splátky. Potrebujem 

            many, 

               prachy, 

                 lóve a keš, 

           potrebujem 

                     prachy a  

                            získať ich  

                                       ľahko chcem. 

 

                          Nella Turčányová, 7.B 
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PENIAZE A JA 

    

                                                     Peniaze sú 

                                               Veci 

                                       Ktoré  

                                 Chce 

                        Každý 

                  No nie  

                 Každý  

                Ich má 

               Banky pôžičky dávajú a ľudia to 

               Využívajú 

               Potom splátky splácajú Bankrot 

                  Občas  

 Niektorí 

        Majú 

             Deti 

                   V tejto  

                          Dobe  

      Kreditky majú. 

 

Ema Volková, 7.B 
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PENIAZE A JA 

 

Peniaze sú dobrá vec, 

keď ich mám vždy nad rámec. 

Vtedy rada navštevujem obchody, 

svetre, trička, nohavice idú do zhody. 

 

Peniaze však kazia ľudí, 

lebo ich nadbytok im zjavne škodí. 

Preto mi mama vždy hovorí: 

buď skromná, lebo skočíš do nory! 

 

 

 

Tamara Kuterková, 7.B 
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Záverečné slovo 

 

Tento školský rok sa opäť nesie v znamení tvorenia umeleckého slova. Žiaci druhého stupňa 

sa aktívne zapojili do projektu finančnej gramotnosti pod vedením Mgr. Alenky Lisičanovej 

a na jej podnet na hodinách slovenského jazyka vytvorili pestrú paletu umeleckých prác na 

tému Peniaze a ja.  

 

Piataci vytvorili o šetrení krátke päťveršové básne cinquain, šiestaci vložili mnoho veselých 

myšlienok do akrostichu a deviataci ponúkli svoje umelecké slovo vo svojich kaligramoch, 

ktoré vytvarovali do tvaru eura. 

 

Veríme, že ste strávili príjemné chvíle pri čítaní poézie, ktorá aj týmto spôsobom človeka 

núti, aby sa zamyslel nad svojimi vedomosťami v oblasti finančnej gramotnosti a zároveň 

rozvíja umelecký cit. 

 

                                     Mgr. Katarína Krutá 

 

 

 


