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Geneze zlé doby
Michaela Křížková, 9. B
V tabulce okna se objeví

Zdálo se, že jaro padá na naše hlavy,

mrazivá znamení.

že by vzkvétala příroda i duše

Výhled nám pozmění,

a plynulo vše krásně a jednoduše,

lepší svět snad vyjeví.

však z duší nám vytratilo se zdraví.

Nikdo vydržet to nechce,

Národ je strachem rozeklán,

každý někomu jinému věří.

intriky čistotu dusí,

Nepůjde to zvrátit lehce,

jaro se zase ruší,

hloupě stali jsme se soupeři.

strom života hnusem osekán.

Sny o krysách mezi beránky,
bahno na čistém rouše,
hmyz do krve nás kouše,
andělé milují svoje hádanky.
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Náš dům má 12 podlaží

Básničky žáků 7. A

a v každém bydlí lidé staří.
Z okna vidím ulici

Školní aktovka

a okolo občas skáčou i zajíci.

Hugo Pešát

Nyní ven moc nechodíme,

Můj batoh mám plný školních potřeb,

to se snad už změní,

pravítek, sešitů a tužek.

doufám, že se zase uvidíme

Když se do něj podívám, vidím
hromady učebnic,

ve škole a svěží.

každý sešit má ohnutý růžek a je plný
mých čmáranic.

Jaro

No v hlavě z toho snad nemám nic.

Tereza Matějů
V lese v trávě spinká

Mraky

bílá konvalinka,

Eliška Hlavatá

zvonečky má, nezazvoní,

Uplynula další hodina,

ale zato krásně voní.

venku na mě čeká celá rodina.
Moje oči jsou uplakané jak hladina,

Jaro

ale myslím si, že budu hrdina.

Matěj Miho

Vidím mraky na obloze

Jaro ťuká na dveře,

Čekám, že bude další exploze.

kdopak mu její otevře?

Myslím ale uboze,

20. března zaklepe na naše okna první
jarní den.

na velké noze.

Vítr, sníh a fujavice drží pevně kliku
v ruce,

Rodina

jaro ťuká ťuky ťuk,

Adéla Jankůjová

chce ho holka, chce ho kluk.

Moje rodina je veliká,

Zima drží ale kliku

má čtyři členy a papouška Kubíka.

i v posledním okamžiku.
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Je první jarní den,

Mrak

vyženeme zimu ven.

Marko Duspara

Přivoláme sluníčko:

Na obloze byl mrak,

Zasviť aspoň maličko!

poletoval jen tak.
Na mraku byl drak

Rodina

a ten jedl mák.

Dominik Záhora
Moje milá maminka

Zima versus jaro

je vždy při mně.

Natálie Halavičová

Když něco dobře udělám,
pochválí mě.
A můj milý táta
je se mnou kamarád,
vždy mi dobře poradí,
protože mě má rád.

Mraky
Daniel Blažek
Když se na mě mraky mračí,
vidím v nich hlavu dračí,
někdo zase pískle ptačí,
představivost mi vystačí,

Hodiny

když se na mě mraky mračí.

Lenka Vojtková
Když se na ně podívám,
už zas nestíhám.
Někdy se mnou promluví
tik, tak, bim, bam,
3

jiná slova neumí.
Někdy se mi zastaví.
nové baterky to napraví.

Je tady jaro

Ručičky zas nastavím.

Vendula Vilková

stejná slova zas uslyším.

Kapky
Tereza Kristianová
Kapy kapy kap.
Z nebe padají kapky,
schovejte se do chatky.
Vidíte ty kapky?
Jsou velké jako tlapky.
Kapy kapy kap.

Jaro
Vojtěch Němec

Tajemný les
Denisa Kristianova
Jediné místo k úkrytu je les.
Za půl hodiny bude zítra a ne
dnes.
Už je blízko, větev křupla,
strachem bych si ráda dupla.
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