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POCTA ZDEŇKU SVĚRÁKOVI

3

4

Slovo úvodem:
Už dlouho šlapu po světě
a čekám, co se ještě stane.
Mám pořád duši dítěte
a říkají mi starý pane.
Ref: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru
nemám o životě páru, nemám páru,
třebaže jsem dosti sečtělý, sečtělý.
(text Zdeňka Svěráka – ústřední píseň k filmu Vratné lahve)

Vážení čtenáři,
už druhým rokem vychází sborník prací žáků naší školy, o nichž
jsme rozhodli, že snad stojí za otištění. Liší se od sebe věkem
i úrovní autorů. Ale možná mezi nimi najdete několik básní,
nebo jen veršů, které zaujmou právě vás.
Své literární pokusy věnujeme Zdeňku Svěrákovi. Nejen proto,
že je sečtělý a že má duši dítěte – jak sám říká – ale hlavně proto,
že je to krásný člověk, jakých je málo.
Má blízko ke školství (narodil se stejně jako Komenský 28.
března a také vystudoval pedagogiku – obor český jazyk a dějepis). A zdá se, že má stále děti a učitele rád. A i když ve škole
mezi žáky pobýval v profesi učitele jen krátce, stal se nám učitelem celoživotním. Ve všech svých divadelních hrách, filmech,
písňových textech i televizních pořadech pro děti nás učí životní
moudrosti, humoru, inteligentnímu nadhledu, toleranci a snad
i bez nadsázky lásce, kterou by lidské bytosti neměly postrádat.
A za to všechno Vám, vzácný pane Svěráku, děkujeme a přejeme
Vám, aby Vás dnešní svět nikdy nezklamal natolik, abyste pro nás
přestal psát.
Věra Hrdinová
učitelka, český jazyk - dějepis
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BA RV Y P OD Z I M U
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Září
Zdeněk Svěrák
Září, září, na léto jde stáří,
zlaté slunce září malátně a s únavou.
Žáci, žáci ve slohové práci píšou,
jak nám ptáci mizí nad hlavou.
Švestky se modrají, jablka sládnou,
podzim jde po kraji, rybníky chladnou.
Obal se, pavoučku, hedvábnou nití,
ulétni podzimu, nebo tě chytí.
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Podzim
Alice Divišová
Podzim je krásné období,
barevné listí padá v něm,
zvíře si schová potravu.
Jen listím zakryje
a zem je plná ořechů
a říká létu ádié.

Podzimní
Vojtěch Antonovič
Ze strnišť už vítr fouká,
sluníčko se smutně kouká.
Léto už nám sbohem dává,
listí padá, opadává.
Už se loučí tažní ptáci,
za teplem se chystají,
léto už má po legraci,
po špičkách jde potají.
Dozrávají šípky, trnky,
na zahradě jablíčka,
sysel syslí do komůrky,
štrůdl peče babička.
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Podzimní koláž
Michal Hroš
Květy už stromy nezdobí,
přišlo podzimní období.
Listy zlátnou, červenají,
kaštany zas hnědou mají.
Malíř podzim vytváří
jednu ze svých koláží.
Má duhovou paletu.
A podzim – podzim už je tu.

V záplavě krásy
Kateřina Doubková
Listí padá, padá dolů,
tak barevné a z aleje stromů,
já právě navracím se domů,
nohama brouzdám v jejich moři
a kolem mě jak dva bujní oři
vítr s vánkem skotačí.
V záplavě krásy
vlají mi vlasy,
list za listem oči mé míjejí,
barvy se do sebe vpíjejí,
jak vítr s vánkem skotačí.
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Temnota podzimu života
Jaromír Šilha
Chladni, ruko, srdce, kosti,
v chladném spánku do věčnosti,
na kamenném chladném loži,
dokud slunce nedohoří.
Černý vítr hvězdy svane,
na zlatě spát nepřestaneš,
až temnota pokyne,
ty se v zapomnění rozplyneš.

Malíř podzim
Andrea Lojdová
Kdo se to blíží?
Je to malíř snad?
Do korun stromů vzhlíží,
barevný list k zemi spad.
Podzim – to je ten malíř!
Když přijde, cítíš chlad,
jablek je plný talíř,
tak jimi zaháním hlad.
Barvy se pomalu mění,
až z toho přechází zrak,
tahem štětce to určitě není –
je to podzimu znak.
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Podzim
Aneta Gašparovičová
Podzimní vítr fouká z hor,
profoukne pytel od brambor,
kvítky se choulí na chladné cestě.
Oblaka kreslí hradby hor,
vítr zpívá na prázdném poli chór,
bílý kůň kluše v chmurném městě.
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ZIMA
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Prosinec
Zdeněk Svěrák
Je prosinec a vrabec prosí:
Mějte lásku v duších
a listonoši klapky nosí
na promrzlých uších.
Spí včelí úl,
spí bílá zahrada,
spí světa půl,
mráz řeku opřádá.
Slyš, koledu si dítě zpívá,
hlas má trochu tklivý
a v jablku se hvězda skrývá,
budem dlouho živi.
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Vločka
Michal Bařina
Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko.
Tančí něžně, snad i lehce,
roztát v kapku vody nechce.
Potká-li své sestřičky,
svět je bílý celičký.
Na Vánocích jsou nejkrásnější chvíle
strávené s bližními svými
a sněhovými vločkami tichoučkými.
Pokud ta vločka se ve vodu změní,
nám doma zůstane porozumění.

Zlatá rybka
Veronika Štefanová
Rybka zlatá přání plní,
řekneš, co chceš – udělá:
Ať Vám stačí náruč lásky,
ta zázraky překoná.
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Jak voní jehličí
Kristýna Slezáková
Jak voní jehličí?
Přece po purpuře, která provoní celý byt.
Přece po cukroví, které jak maminka voní vanilkou.
Když k jehličí přivoníme, pocítíme štěstí.
Vyzařuje z každého z nás.
Cítíme pokoj a klid – chceme být obdarováni,
ale i darovat. Dát někomu radost.
Jdeme do kostela, krájíme jablíčka na půl a hle!
Hvězdička. Pověsíme si ji na stromeček.
Pod ním naparáděné dárky.
Děti netrpělivě čekají u štědrovečerní tabule
na to sladké cink! cink!
A už je to tady. Rozzářený stromeček
a pod ním možná štěstí…
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Obrázky na okně
Andrea Lojdová
Holky a kluci,
už je to tady!
Ze stromů poslední
listy nám spadly.
Svatý Martin k nám přijel
na bílém oři,
oči všech dětiček
jak hvězdy hoří.
A pak mráz maluje
na okna obrázky.
Dává je všem lidem
z radosti a z lásky.

Sen Vánoc
Vendula Řehořová
Vítr sfoukl sníh ze snítky jmelí
a svět si nepovšiml té krásy,
jak se duhové vločky ve větru chvějí.
Až se oteplí, místo duhy
se vločka rozplyne. A místo krásy –
louže. Náhle tu je.
Jak málo stačí – je konec krásy.
A přece krása nikdy nezanikne.
Ti dva, co tu sedí,
oči mají jen pro sebe.
Tak zavři oči a naslouchej
všem a všemu:
lidem, rolničkám, zvonkům
i tajným přáním.
20

Mamce
Adéla Machačová
Vánoce jsou svátky klidu a míru,
jak každý ví,
náladu mám dobrou,
máma peče cukroví.
Zapínáme televizi,
zase hrají Mrazíka,
a já už vím,
že všechny dárky
přinesla mi maminka.
Vánoce jsou svátky
pohody, míru, klidu,
slibuji ti, maminko,
já už hodná budu.
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Jaro dělá pokusy
Zdeněk Svěrák
Jaro dělá pokusy,
vystrkuje krokusy,
dříve než se vlády chopí,
vystrkuje periskopy.
Než se jaro osmělí,
vystrkuje podběly.
Ty mu asi dolů hlásí
čerstvé zprávy o počasí.
Ref: Jaro, jaro, je to v suchu,
zima už nemůže,
stoupá teplota vzduchu
a míza do kůže.
U dopravní cedule
vyrostly dvě bledule,
blízko telegrafní tyče
vyrostly dva petrklíče.
Mravenci už pracujou,
holky sukně zkracujou.
Slunce svítí, led je tenký,
jaro, vem si podkolenky.
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Touha
Pavlína Plechatá
Den je krátký,
noc je dlouhá,
po jaru nás chytla touha.

Jaro už začíná
Jiří Zahradník
Jaro už opravdu pomalu začíná.
Sněhulák bříška má ani ne půl,
červená kulička do žluté ťukla,
motýlí kukla už na slunci pukla,
bažant si v tom teple papuče zul.
Na polích vyrůstá zelené jetelí
a všichni zajíci se blahem tetelí.
Jaro už opravdu pomalu začíná.
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Jaro mýma očima
Martina Holásková
Jaro je malý kvítek,
který z mnoha kytek
také rozkvétá.
A vše pomalu pučí,
děti se lépe učí,
sluneční paprsek
do léta zalétá.

Vítej, jaro
Aleš Blaška
Jaro, jaro, už jsi tu,
ledovou královnu poslalo jsi spát,
ptáci se probouzejí,
sluníčko začíná hřát.
Na sadě vyrostly kočičky,
sněženky pozvedly hlavičky.
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Příroda na jaře
Marek Čačka
Z jara já mám nejraději,
když se na mě květy smějí.
Lístky se zas zelenají,
už není smutno v celém kraji.
A když jdeme na výlet,
hned nás těší celý svět.

Jaro ve sportovním
Roman Kolář
Sluníčko svítit začíná,
jaro je toho příčina.
Zimáček pěkně odhodím,
trenky rychle nahodím.
Míč si hezky nakopnu,
hráče přitom oblafnu.
Podívám se na sluníčko,
odhodím hned svoje tričko
a jak kopnu do míče,
hned se chytí do sítě.
Už vedeme jedna nula,
sluníčko nám tleská shora,
už vedeme nad zimou,
je dvacet stupňů nad nulou.
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Jarní deštík
Hana Pokorná
Kapy, kap, kapy,
sem tam kapky letí,
podívejte, děti,
jak berou s sebou smetí.
A je z toho deštíček,
nevezmem si deštníček.
Osvěží jak jarní rosa,
jak dobrý ranní čajíček.
K večeru, když ztichnou kapky
a všechno se uklidní,
lidem z očí spadnou klapky,
přestanou být nevlídní.

Déšť
Kristýna Svobodová
Kapky deště padají,
o zem sebou pleskají.
Deštivé dny patří k jaru,
kaluže vody se mění v páru.
Déšť jak stříbrné kapky
prší už celičké pátky.
Na nebi se objeví duha
jak barevná sluneční stuha.
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Les a déšť
Milan Bureš
Jednoho večera uprostřed lesa poutník stál,
mraky na obloze sledoval.
Hle hrom, hle blesk, stojí udiven.
Proudy deště jak bič boží dopadají
na matičku zem.
Stromy bleskem sužovány, deštěm bičovány
stojí dál, stojí dál.
Deštěm smáčeny, vichrem kláceny,
les přece jen stojí dál.
Odešla bouře v dál, utichl hrom,
statečně a hrdě stojí tu každý strom.
Všude zas ticho jest,
obloha plná třpytných hvězd.
Les stojí dál, stojí dál.

Mraky
Hana Půlkrábková
Kam se ženete, vy tuláci?
Kazit počasí, když je hezky?
Což nemáte nic na práci,
jenom pouštět kapky, blesky?
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Liják
Martina Halásková
Kapky se o chodník tříští,
sochy se koupají v dešti,
papoušek v kleci vřeští
a já mám velké štěstí,
že nejsem venku v dešti.
V kalužích se brouzdají děcka
a já sedím jak pecka.
Konečně přestalo lít
a já můžu ven jít.
Déšť
Petra Kovaříková
1. Já přešla mnoho hor a údolí
a zřím-li suchý strom či květ,
to jako trn v srdci mém vždy zabolí
a vrátila bych raději se zpět.
Ref: Zpět do těch krásných dávných dob,
zelená luka, lesy, háj,
když svět měl sto různých podob,
však tomu mohu říct good bye.
2. Když drobné kapky deště spadají
sem dolů na mou tvář,
pak staré stromy neusychají
a v tvých očích vidím zář. Pojď se mnou…
Ref: Zpět do těch krásných…
3. Déšť omlaďující je lék
pro zemi naši vyprahlou.
Myslím však, že už to kdosi řek,
tak sorry a nashledanou. Pojď se mnou…
Ref: Zpět do těch krásných…
31

Mám rád
Tomáš Fadrhonc
Mám rád slunce,
mám rád vodu,
mám rád stromy,
mám rád louky.
Proto ve svém volném čase
hodím batoh na záda,
do přírody vypravím se,
je to totiž paráda.
Přírodu mám prostě rád
v každém ročním čase,
na léto a prázdniny
už se těším zase.
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VŠE C H N O, C O PAT Ř Í
K

LÉTU
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Náušnice z třešní
Zdeněk Svěrák
Teplo je, léto je,
češu třešně vestoje,
moje srdce něco tuší,
Jakub je na stromě,
mám dojem, že je do mě
zamilován až po uši.
Hodil mi náušnice z třešní,
třešňové náušnice,
náušnice z třešní,
nejhezčí v republice.
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Červenec
Denisa Bromová
Červenec - to je věc,
začínají prázdniny,
můžem sbírat maliny
nebo taky jahody
a cákat se u vody,
borůvkami natřít nos,
každý může chodit bos,
hledat hříbky na mechu,
trochu dělat neplechu,
chodit pozdě spát,
celý den si hrát
na kovboje, na zloděje,
pořád se tu něco děje.

Můj chameleon
Lukáš Daňo
V teráriu na stolku
já mám kamaráda,
má tam velkou žárovku,
tak nahřívá si záda.
Nenápadně vyčkává
na potravu hmyzí,
jazyk mu pak vystřelí,
cvrček v tlamě mizí.
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Letní básnička
Lea Slouková
Copak je to?
Přišlo léto.
Dlouhé dny a krátké noci,
budem cvičit jako cvoci.
Plavat, běhat, skákat, lozit,
naše tělo pěkně mořit.
Prázdninám teď ukážem,
co všechno už dokážem!
Tenis, všechny různé sporty,
no a k moři pěkné fronty.
Po prázdninách bude mučení,
škola, dřina, samé učení.

Léto je tu
Lukáš Daňo
Dny jsou delší, noci kratší,
je tu léto – hurá, sláva!
Všechno je hned barevnější,
z učení nebolí hlava.
Na chalupě sekám trávu,
občas skočím do vody,
všechno dělám pro zábavu,
užívám dnů svobody.
Svištím si to z tobogánu,
svištím si i na kole,
stavím se i na zmrzlinu,
konec léta? Ještě ne!!!
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Moře
Adéla Pinknerová
Vlnka se o vlnku tříští a moře slané je.
Těším se na dny příští a kolem ticho je.
Krásné a horké léto je tu,
zmrzlina ti stéká do krku.
Slunko spálí květiny a roztaví mě doruda,
s dobrým krémem je to větší pohoda.
Prázdniny skončí a smutno nám je.
Ale vlnka se o vlnku tříští a moře slané je.

Všechno, co patří k létu
Jakub Hrdina
Někdo by řekl sluníčko,
někdo by řekl též,
že k létu patří déšť.
Rodiče řekli by zábava,
když koupali se zamlada.
Další by řekl, že léto je,
když každý s chutí tancuje.
Já si to však nemyslím,
na rozdíl od nich dobře vím,
že k létu patří letní lásky,
to mohu tvrdit bez nadsázky.
Zjišťování, jaké to je
najít si další přátele.
Léto je postava záhadná,
pod černou kápí schovaná,
svou tvář ukáže jen tomu,
kteří ji opravdu vidět chtějí.
Nakonec zjistíš, že pravé léto je,
když se na tebe svět směje.
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Nejkrásnější město ve střední Evropě
Jakub Suchánek
(Ve všech ročních obdobích)
Které je nejkrásnější město ve střední Evropě –
my Brňáci na to vždy přijdem,
není to Paříž, není to Praha,
není to Kodaň, není to Vídeň.
Kde je nejlepších lidí plno?
Všichni vám řeknou,
že je to Brno.
Nemáme sice Karlův most,
Petrov a Špilberk však stačí dost.
Nemáme ani Eifelovu věž,
ale jsme nejlepší,
to mi věř.
Nemáme Gotta, nemáme Macourka,
ale každý znal Frantu Kocourka.
V celých Čechách je piva plno –
ale nejlepší je Starobrno.
Napijeme se ho do sytosti
a ostatní ať puknou zlostí.
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