
 

  

9. TŘÍDA 
BRYCHOVÁ  ALENA  
 
Každý si musí najít své světlo v tmách, na které vždy 
spoléhá. Na které se obrátí, když ho smutek dohání. Ale 
kdo ho nehledá, nemůže se potom divit, že skončí ve 
stínu.    

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÍSAŘOVÁ HELENA  
 
Už slyším... 
v zimě chceš léto 
a v létě ochlazení 
při suchu déšť, voda už není 
když týden lije, vody máš moc 
a voláš slunce na pomoc. 
 
No prostě počasí si nevybereš 
a mé básni se aspoň pousměješ 
Na svoji hlavu dám letní klobouček, 
a pozoruji protékající potůček. 
 

 

DVOŘÁK DANIEL  
 
Není nic krásnějšího než být na vrcholu. 
Když na vrcholu člověk stojí, 
prsty u nohou se jemně chvějí. 
 



HUDOUSEK VLADIMÍR  
 
Nevím co říct  
Vidím lidi a je jich víc 
Také je tu vidět voda 
A všude je tu pohoda 
 

HAVRÁNKOVÁ NELA 
 
Tato tajemná cesta skrývá mnohá tajemství, o kterých ví pouze 
pár lidí... Myslím, že na konci této tajemné cesty je něco velmi 
zvláštního, možná i nebezpečného… 



 
 

  

CHRAMOSTOVÁ  JOHANA  
 
Za plotem 
 
Když půjdeš sám po ulici,  
koukej kolem sebe. 
Za plotem je spousta věcí,  
které jsou jak z nebe.  
   
 

JIRUŠ ADAM  
 
Nevím, co o té fotce říci, 
Samý stín,  
Jedno okno, 
Černá jak smrt, 
Bílá jak den, 
Tato fotka je jak sen. 

 



  

LE MINH ANH 

Dětství je chvíle, mládí je chvíle,  
dospělost je chvíle 
a stáří je součtem těch chvil. 

KURKA RADIM  
 
Jen dveře bez kliky 
ukrývají tajemství 
Každý má rád jiné dveře  
Dveře mají city, tak je zavírejte 

 



 
 

  

POKORNÁ VANDA  
 
Tímto oknem vidí obyčejný člověk 
pouhý výhled na krajinu,  
ale někteří neobyčejní lidé  
tam spatří svobodu,  
krásu a život.  

 
 

NETUŠILOVÁ KLÁRA  
 
Myslím si, že samoty se lidé bojí.  
Ale pořádně se poznáme teprve, až jsme chvíli sami  
a zjistíme, po čem se nám stýská a co potřebujeme k tomu, 
abychom byli šťastní.  
Kdyby byl ale člověk pořád sám,  
přijde jen na to, co chce,  
ne na to, co potřebuje. 



  

SEIFERT ADAM 

Není nic krásnějšího než divoká příroda,  
která je plná života,  
při jejím rozkvětu,  
avšak spousta lidí ji znečišťuje. 
 
S tímto přístupem 
Nám zde dlouho 
Nevydrží. 

 

SAUEROVÁ ANETA  
 
Sedět, přemýšlet nad budoucností, 
nad tím, co koho čeká,  
vnímat svět takový, jaký je, 
a doufat, 
že další den bude tak hezký,  
jako ten minulý. 
 



 
 

  

VÁCHALOVÁ  ELIŠKA  

Spoustu let tu sedím sám, 
lidi se mi vyhýbají. 
Možná proto, jakým jsem byl dřív, 
nelidumil a bručoun k nim. 
 
Jen smutek a splín mě teď tiše souží, 
a pomalu po kolenou se k nim ploužím. 
Snad mě vezmou mezi sebe, 
než odejdu pryč do nebe. 
 

ŠOBOTNÍKOVÁ ZUZANA  

Nevím, jak to mám říci, 
za tím oknem je něco sedící. 
V dáli ho vidím a nevím jak, 
Možná, že to dělá ten šedý mrak. 
 
Nikdo jiný ho však nevidí, 
ale všichni se mi diví. 
Dlouho mě to trápí, 
Jsou tam totiž lidé mladí. 
 

 

 



 

 

 

LENKA ZAJÍČKOVÁ   

 

VÁLEK DOMINIK  
 
Příroda je krásná, ale ne věčná. 

 


