
Bruslení                                                     Bruslení         

Klára Galovičová                                                          Bianka Belai 

Jezero už zamrzlo,                                             Bruslí, bruslí holčička 

pojďme bruslit! Hola ho!                                  a je mokrá celičká. 

Seběhlo se plno dětí,                                         Celé dny však bruslí tam, 

výskají tu a křičí děti.                                         na tom místě, kde to znám. 

Všichni tu bruslí na ledě,                                   Bruslí, bruslí chlapeček 

maminky volají: „Opatrně!“                              a je celý od vloček. 

                                                                               Bruslil, bruslil všude sám, 

                                                                               na tom místě, kde to znám.     

 

Bruslení                                                      Bruslení    

Marek Doseděl                                                 Robin Svoboda 

Venku mrzne, je pevný led,                         Děti spatřily z okna  venku  led, 

tak běžíme bruslit hned.                              když si doma do čaje dávali med. 

Hrajem hokej s kamarády,                          Okamžitě šly s bruslemi ven. 

protože to máme rádi.                                Tohle bude krásný zimní den!        

 

                                                                    Já a brusle 

                                                                                  Jan Sirný 

                                                                               Když se brusle dotkne ledu, 

                                                                               proměním se v neposedu. 

                                                                               Na kluzišti celý den 

                                                                               honíme se za pukem. 

                                                                               Ale jen se zešeří, 

                                                                               pospíchám zas k večeři. 

 

 

 



Bruslení                                                                 Led 

Barbora Hlávková                                                           Jan Mečíř 

Když je venku velká zima,                                         Sněží, sněží na louže, 

začne mrznout, je to prima.                                      zmrzly, zmrzly ty louže. 

Voda zmrzne hned,                                                    Berem brusle a jdem ven, 

stane se z ní led.                                                         led je dobrý, tak jde den. 

 

Zachumlám se velice                                                         Bruslení 

do šály a čepice.                                                               Jakub Jirásek 

Brusle rychle nandám,                                                Bruslení, bruslení 

jezdím, skáču, padám.                                                na rybnících zamrzlých 

                                                                                        Všichni rádi bruslíme, 

I když si někdy nabiju,                                                 sníh kolem sebe vidíme. 

legraci si užiju!                                                            Někdy i uklouzneme 

                                                                                        pak i pod peřinou mrzneme. 

 Bruslení                                                                     A když rychle bruslíme, 

 Edvard procházka                                                       zdá se nám, že letíme. 

Venku je zima,     

bude to prima.                                                                      Bruslení 

Zamrzly louže,                                                                     Richard Pšenička 

hodně to klouže.                                                             K rybníku dnes pojedu 

Zamrzl rybník,                                                                  budu blbnout na ledu. 

v ledu i vodník.                                                                Škoda že není sníh, 

Začíná bruslení                                                                blbnul bych i na saních. 

bez compu a paření.                                                      Jezdil jsem tam dneska rád, 

                                                                                           hlavně, že jsem nepropad. 

 

 

 



Příprava na brusle                     ?                        O bruslení 

Tomáš Otáhalík                                                                  Valerie Karásková 

Budu bruslit na ledu,                                                    Ráda jezdím po ledu, 

doufám, že to dovedu.                                                báječně to dovedu. 

Nesmím spadnout ani jednou.                                  Nesmím spadnout ani jednou. 

„Pojďte všichni bruslit se mnou!“                           „Pojďte bruslit všichni se mnou!“ 

      

                                                                                    Na Lipně 

Štěpán Klán                                                                           Ela Růžičková 

Bruslí děti na ledu,                                                        Na Lipně se bruslí krásně, 

Mikuláš nese koledu.                                                   jede to jak po másle! 

Sníh zasypal domeček,                                                 Táta, máma, všichni spolu,  

Ozdobíme stromeček.                                                  jezdí se tak úžasně! 

                                                                                         Jezdíme už přes dva roky, 

 Bruslení na Šeberáku                                           hodně dětí přijíždí. 

    Lucie Routová                                                            Máme z toho všichni radost, 

Když fouká severák,                                                      je to prima na kluzišti. 

zamrzne nám Šeberák. 

Rychle brusle obujte                                                          Včera začalo mrznout 

a na rybník vyražte!                                                                  Matěj Vinopal 

                                                                                                 Včera večer začalo mrznout, 

    Chumelí                                                                dneska se jdu na rybník sklouznout. 

   Eliška Kubištová                                                                 Obleču si hokejovou výstroj 

Chumelí se, chumelí na široké stráně,                                a budu po ledu jezdit jako stroj. 

zamrzají řeky, toky, potoky a tůně.                                    Začnu tam hokej hrát, 

Chumelí se, chumelí, na vysoké domy,                              při tom se budu smát. 

chumelí se na keře a veliké stromy. 

 



Jdu na brusliště (kluziště;)                                           Koleda 

     Anna Lindovská                                                                  Lucie Machulková 

Všude mrzne                                                                            Sněží, sněží vločičky, 

zima se chová velmi drsně.                                                    na zemi jsou nožičky. 

                                                                                                    Dětičky tam běhají, 

Závěje jsou mi po kolena,                                                       sněhuláky stavějí. 

už chci býti zase doma.                                                            Kloužeme se po ledu 

                                                                                                    my chcem taky koledu. 

Vidím z dálky bílou pláň,                                                         Koledu vám dáme rádi. 

po ní utíká krásná laň.                                                             „Pojďte, milí kamarádi.“ 

 

Nemám ani zdání, 

jestli budu doma do klekání.                                                               Brusle 

                                                                                                             Matěj Šedivý 

Sněží, brodím se sněhem,                                                         Staří, mladí brusle mají 

už nemohu, skácel jsem se na zem.                                        Staří si na ně netroufají. 

                                                                                                       Mladí jo a staří ne, 

 Bruslení v přírodě                                                               podle toho, jak to jde. 

    Eliška Špryňarová                                                  

Děti bruslí blízko,                                                                       Já však bruslím strašně rád, 

Volají tam: „Micko!“                                                                Zamrzlý rybník je můj kamarád. 

Micka však led nemá ráda,                                                     Brusle, když si narazím, 

na bruslích by neobstála.                                                         Jágra hnedle porazím. 

Děti bruslí samy, 

volají tam: „Mami!“                                                                  Plekanec je taky borec, 

Bruslí po svých nožičkách,                                                         řítí se jak ledoborec. 

po zamrzlých rybníčkách. 

Labutě se dívají,                                                                            V létě mají brusle kolečka, 

dětem hezky zpívají.                                                                    může bruslit i naše babička. 



                                                                           

    Děti na ledu 

Markéta Dočkalová 

Když kluci bruslí na ledu, 

maj dospěláci pohodu. 

Když holky jedou na ledu, 

pak křičí samé: „Ó, jedu!“ 

Když bruslí všichni na řece,  

děda křičí: „Dejte pozor přece!“ 

Když pak jdou domů po vodě, 

cítí se všichni v pohodě. 


