
FANTOVÁ   EMA  

Samotu nemůžeš překonat sám 
a k tomu musíš vytrvat. 
Vždy je tu někdo, kdo smutek přemůže, 
jeho to nezraní, tobě to pomůže. 
Pokud ho najdeš, najdeš kus sebe, 
a to ti zařídí lístek do nebe. 
 
Podívej, už někdo kráčí, 
v očích mu jiskra tančí. 
Dovol mu ti pomoci, 
na blízku bude on ti. 

  

8. TŘÍDA 



 
 

HUDCOVÁ  KAROLÍNA  
 
V maličkostech 
skrývá se krása. 
Očima ji nevidíme, 
čichem ji necítíme, 
ale vcítit se do ní umíme.  
Stíny krásu ukrývají, 
za věcmi se schovávají. 
Všímej si maličkostí okolo sebe, 
třeba slunce vedle tebe. 
 

 

 

JINDRÁČKOVÁ KATEŘINA    

Tak jako černá a bílá, 
tak stáří či mládí. 
Tak jako černá a bílá,  
tak jako život či smrt. 
Vše jako černá a bílá, 
musí být protiklad. 
 

  



 
 

  

KRAJČOVÁ  ADÉLA  
 
Každá živá bytost si může uspořádat svůj život 
podle sebe.  
Toto kameny nemohou,  
a proto je na nás, jak je uspořádáme.  
 
Každý kus má své jedinečné místo, 
do kterého patří a drží ostatní,  
aby se nezhroutily,  
a dále tvořily celek,  
který je něčím jedinečný. 

KOFLÁKOVÁ ZUZANA 
 
Jeden krok, jedna píseň, 
unáší do světa dál. 
Strach, štěstí, možná tíseň, 
nejeden se cesty bál. 
 
Každý musí kráčet vpřed, 
překážky dál nevnímat. 
Být skála pevná jako led, 
kterou neměl by ses stát. 
 
Napsat první báseň, 
duši svou již neskrývat. 
Jeden krok, jedna píseň…. 
Už nemusíš dál předstírat. 
  
 



 
 

 

  

NGUYEN THI PHUONG LOAN   

Pávi se chlubí se svým peřím. 
Říkají, že jsou krásní, a proto jsou pyšní. 
Procházejí se po zahradě a svoji pýchu za sebou nechávají. 
  

 

MALINOVÁ VIKTORIE  
 
Nekonečná obloha, věžička v ní vzdálená. 
Zářící červená bije oči docela.  
Okénko má maličké, ani není stařičké. 
Ten kdo na ni vyleze, ztratí se hned v obloze. 
Úzká zídka pevná je, neztrácejte naděje.  
Uprostřed velkého moře stojí, každý se hned v noci bojí. 
Co to vidí za světla, je to divé. Však z našeho světa. 
 



 
 

 

  

PEJSAR JAN  

Mít sourozence, krásná věc.  
Lepší než nikoho, to, člověče, věz. 
Je to ďábel, co nás štve, zároveň anděl, co miluje. 
Ti starší v mládí chrání nás, ti mladší zas vidí se v nás. 
Můžeme se s nimi rvát a prát, ale taky mazlit, hrát. 
Zatímco někdy bychom je láskou sežrali,  
častěji nejradši do země zadupali. 
U mladších sledujeme vývoj nového člověka a máme na to vliv. 
Právě starší sourozenci formují jeho osobnost, jen se rodiči div. 
Mysli si co chceš, člověče, mít sourozence - to je krásná věc. 
 

 

PAČESOVÁ ELIŠKA 
 
Fotka je okamžik, okamžik života.  
Jako střípky, ze kterých si můžeme poskládat náš život. 
Nevadí, když se nám vzpomínka vytratí,  
protože jsou tu právě ty střípky,  
abychom si ty vzácné okamžiky zase připomněli,  
a mohli si říci: 
„Ano, to si pamatuji.“ 
Jen si musíme všímat maličkostí a krás všedního světa. 
  



 
 

 

  

POLÁKOVÁ APOLENA 

Linie je proud světla, 
světlo je inspirující.  
Linie je proud světla, 
Světlo je inspirující. 
Chtěj nahlédnout do jeho světa, 
pohladí tě po líci. 
 
Záře na chvilku oslepí tě, 
připadáš si jako dítě, 
co světem světel toulá se, 
však neubyde ti na kráse. 
 
  

 

PLAŠTIAKOVÁ VANDA   

Linie jsou nádherné, 
tak to je. 
Překvapí nás kdekoli, 
aniž bychom si toho všimnuli. 
Ukážou se všude, 
my o tom nevíme. 
Mohli bychom si jich všímat, 
ale ne všechno najednou se dá vnímat. 
 

 



 
 

 

  

STRNADOVÁ ADÉLA  
 
Jako když slunce rozsvítí osamělou uličku, 
na níž dveře jsou zamčené na klíčku. 
Jako když rozjetá auta zastaví, 
o tom se rádo vypráví. 
Jako když kamenitá cesta vede do neznáma, 
a přesto nikdy není sama. 
Jako když světlá okna pohasnou, 
temnotě propadnou.  
Jako když květiny u oken kvetou, 
voňavou cestu metou. 
Jako když se všechny barvy vypustí, 
ale stupňující krása spustí. 
Jako když lampy, nyní nesvítící, zazáří 
a celou noc přinutí k příměří. 
 

PRAŽÁKOVÁ ŠÁRKA  
 
Každé oči sledují, 
každé jsou jiné a mají i jiný tvar,  
to už člověk nezmění, 
proto jich máme pouze jeden pár. 
 
Ale i přes to vše vidí, 
už záleží jen na člověku, 
co si jeho oči pamatují 
a jestli napíší svou vlastní stránku. 
 

  



 
 

 

  

ŠPLÍCHAL RADIM  

Lampa ve dne nesvítí, 
tma tě chytá do sítí. 
Ale vždyť je bílý den, 
tak se neboj a pojď ven. 
A pak přijde zase noc 
a to není na lampu moc. 
Život běží ve dne v noci, 
a tak žiji i z tvé moci. 
  

TEREK TADEÁŠ 
 
Mezi domy se vysílací věž tyčí, 
signál z ní syčí. 
Televizory hrají a lidé se ptají, 
odkud ten signál přichází? 
Z vysílací věže přeci, běžte se podívati. 
Lidé tam tvrdě pracují. 
Nad vysílací věží 
mraky černé jako večer sám. 
A pod černým mrakem  
jsou mraky sněhově bílé. 
 
   



 
 

VELICKÁ ANNA  
 
Jeli jsme sem velmi dlouho,                                         
ale stálo to za to, 
velmi teplo, občas horko, 
slunce jak velké zlato.  
 
Chodili jsme, zpívali, 
se sborem, kam chodím,  
plavali a koupali, 
vyhýbali lodím. 
 
Bydleli jsme v hotelu, 
k obědu jen kuřata,  
popřípadě okurku 
zelí, rýži, rajčata. 
 
 
 
 

 

  

VILHUMOVÁ  ANDREA  
 
Ve svém odrazu vše se vidí, 
často ale ostatní závidí. 
Vidí se lépe nebo hůře, 
ale každý se na něco zmůže. 
Ať už nejlépe nevypadá, 
své kouzlo vše má. 
 
 

Příroda zde krásná je, 
jezera a hory. 
Na výlet teď jedeme 
na výletní lodi. 
 
Země krásná, maličká, 
kterápak to vlastně je? 
To vám řeknu na konci, 
je to Makedonie !!! 
 



 
 

 

 

  

MATĚJ VRBA   
 
Slunce podává po ránu své paprsky, tak se usměj a chovej se bratrsky. 
Lidé se mají rádi, proto jsou to kamarádi. 
 
Avšak v noci mění tvář, ztratí se tam každý novinář. 
Jaro je jako kvítek, probouzí se každý skřítek. 
 

VOSÁTKOVÁ ADÉLA 
   
Kola jsou jako lidi 
a nikdy se nezmění. 
Každý z nás je jiný, 
ale něco nás pojí. 
 
Cesta nás někam všechny vede, 
ale jen někteří z nás to dovedou. 
Osud nás nepovede, 
nohy nás však nezklamou. 
 



 
 

 

ZÁHORA  MICHAL  

Ticho, klid, nikde nic, 
co víc k tomu místu říct? 
 
Kéž bych mohl přijít včas, 
možná bych tam viděl čas, 
jak plyne a mizí pryč, 
pokusím se najít klíč. 
 
To už je však dávno v dáli, 
kluci i domy zestárli. 
A tak místo života, 
čas je krutý despota. 
 

THUY DUGONG VU TIEN 
 
Hravé barvy hrají skoro jako ranní nebe. 
Pod maliní se schovat a potom tiše broukat, jak je život fajn. 
Snad modré listí nebledne a večerní západ neklesne. 
Ať křoví maliníku opět kvete a ať nám slunce opět hřeje. 
Nechť jsou naše dny nekonečné jako paprsky slunečné. 
A ať ze země vyraší květy, které dobudou nebeské světy. 
A až je dobudou, na zem se vrátí a v naší aleji, budou žíti 
navěky.   
  


