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František Nepil (1929 – 1995)  

byl český spisovatel a scenárista,  

bytostný vypravěč v psaném i mluveném projevu. 
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Melánie Ermanová, 9. B 

 

Vztah je za zrcadlem vrah 
 

 

Před zrcadlem – 

 

Vztah můţe mít nekonečný rozsah, 

my sami však často býváme jeho vrah, 

kostru vztahu tvoří několik přísah, 

ale téţ v sobě skrývá mnoho nástrah. 

 

Za zrcadlem –  

 

Vztah lásky s nenávistí lze spatřit nadosah, 

je plný myšlenek a různých úvah, 

jeden chce druhého svalit na svah, 

jenţe oba dva jsou stejných povah. 

 

Zrcadlí se –  

 

Vztah lásky a nenávisti k smutku 

je stejných vah,  

ani jeden nedokáţe stvořit smutku 

hráz nepřekonatelných nástrah, 

a bez radosti je vztah jen sebevrah 

a šťastný ţivot tak můţe říci 

pouze ah. 
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Sára Perekstová, 9. A 

 

 
Soňa Smoluchová, 8. A 
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Cyril Klíč, 9. A  

 

Bártíček je hodný pejsek 
 

Bártíček je hodný pejsek, 

na procházky chodí rád, 

kočku zdraví hafi haf. 

Bártíček je hodný pejsek. 

 

Bártíček je hodný pejsek, 

vezmeš-li mu kostičku, 

ukousne ti ručičku. 

Bártíček je hodný pejsek. 

 

Bártíček je hodný pejsek, 

otočím se pozpátku 

a kousne mě do zadku. 

Bártíček je hodný pejsek. 

 

Bártíček je hodný pejsek, 

po zahradě počmuchává 

a krtky rád vyhrabává. 

Bártíček je hodný pejsek. 

 

Bártíček je hodný pejsek, 

běhá pořád dokola, 

pak leţí jak mrtvola. 

Bártíček je hodný pejsek. 
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Stáňa Prachařová, 9. A 
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Daniel Oulehla, 8. A  

 

Živočich v mém domě 
 

Kaţdé malé zvíře 

zlobí v malé míře. 

A můj malý pes, 

to je velký děs. 

 

Hlídá totiţ celý dům, 

někdy také sousedům. 

Hlavně zloděj, ten se bojí, 

kdyţ tam ten pes jen tak stojí. 

 

Běhá, vrčí, štěká, sedí, 

kolem sebe stále hledí. 

I kdyţ ten pes jen tak zírá, 

skrývá se v něm velká síla. 

 

Můj pes nečeká, aţ skončí zprávy, 

nutně potřebuje močit do trávy. 

Značkuje si všechny rohy, 

má na to prostě vlohy. 

 

Ten, kdo nemá zvíře rád, 

nebude můj kamarád. 

Pes si na nás všeho cení, 

proto jsme spolu propojení. 

 

Pes je nejvěrnější přítel člověka, 

nic se mu nepřibliţuje ani zdaleka. 

Je vţdy první, kdo vás vítá, 

a nikdy vás neodmítá. 
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Zoe Omishore, 5. A 
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Jaroslav Giesl, 8. A  

 

Básnička o zvířatech 
 

Není jako zvíře, 

vedle u talíře. 

Je to jako zvíře, 

nakreslené na papíře. 

 

Ţere jenom v míře, 

no to je snad k nevíře. 

Nedělá si hlavu, 

kdyţ mu dají jenom trávu. 

 

Někteří jsou sami, 

a hrabají si velké jámy. 

Není jim pomoci, 

kdyţ se toulá po noci. 

 

Obilí a zrnko máku, 

je to zvíře bez zobáku. 

Neustále špinavé, 

ale pořád zajímavé. 

 

Nesnáší ani vajíčka, 

a není malé jako rybička. 

Je to prase, 

které sedí na terase. 
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Eliška Škurková, 9. A 

 

 
Ema Březinová, 9. A 
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Zuzana Krylová, 8. A  

 

Svět se všemi barvami  
 

Jaký by byl pohled na svět, 

kdyby nebyl plný barev? 

Zajímal by nás stejně, 

působil by obyčejně? 
 

Kdyby svět domovem byl, 

pouze lidem či psům, 

kaţdý by si uvědomil, 

ţe chce zpět k plusům. 
 

K plusům existence, 

této úţasné fauny, 

a nepodléhejme myšlence, 

ţe tomu někdo nerozumí. 
 

Ţivot v souladu, 

se všemi tvory země, 

nám dává náladu, 

ţít ţivot příjemně. 
 

Uţívat si ţivota, 

s lidmi, všemi zvířaty, 

opustí nás samota, 

a svět tak bude zlatý. 
 

A tak lidé, přátelé, 

vaţme si té přírody, 

a ať věci některé, 

uţ se nikdy nemění. 
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Kateřina Friedlová, 5. A 
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Marek Klimeš, 9. A  

 

Domácí kočka 
 

Mám doma kočku, mám ji rád, 

je to skvělý kamarád. 

Kaţdý večer neţ jdu spát, 

musím se o ni postarat. 

 

Dát jí jednu kapsičku, 

neţ mi ukousne půl malíčku. 

K tomu misku mléka,  

na kterou vţdy čeká. 

 

Přes den se jen tak povaluje, 

a nic víc nepotřebuje. 

Občas chytne myš, 

ale fláká se spíš. 

 

Večer lehne do pelechu,  

na kterém má černou střechu. 

Ráda leze po střeše, 

je to k její potěše. 
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Anička Junková, 2. A 

 

 
Anička Tranová, 7. A 
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Lukáš Fógl, 8. A  

 

Život v lese  
 

Jednou v lese, na pasece, 

uviděl jsem srnku. 

Byla malá, krásná přece,  

na noze měla skvrnku. 

 

Pásla se tam ráno  

a měla nahnáno. 

Bála se hajného 

a taky psa jeho. 

 

Další lesní zvířata 

bojí se všech lidí. 

A divoká prasata 

málokdy se vidí! 

 

Jsou schovaná v houští, 

nikoho nepouští, 

ke svým malým mláďatům, 

ani k jiným zvířátkům. 

 

Slyším ťukat datla, 

hledá potravu. 

veverka nám šišky  

z patra hází na hlavu. 
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Kristýna Fajtová, 2. A 
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Petr Polášek, 9. A 

 

Já a moje kočka  
 

Vţdy kdyţ přijdu ze školy, 

sundám si své bačkory, 

v tom slyším mňau, 

Bubla stojí opodál.  

 

Zeptám se jí, co se děje? 

Neodpoví, jenom vřeje. 

Ve své cestě pokračuji, 

pouze tiše nakračuji. 

 

Otočím se v okamţiku 

a nevěřím svému zraku, 

narostl mi ocásek, 

né, to je Bubla maňásek. 

 

Mňaučí na mě zas, 

slyším její hlas, 

rozběhne se ke své misce 

a já ji následuji jako lišče. 

 

Miska je uţ prázdná celá 

a já uţ vím, co Bubla chtěla! 

Nasypu jí krmivo 

a jdu si jíst pečivo. 
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Lucie Veselá, 9. A 

 

 
Thea Skrčená, 2. B 
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Lawrence O´Reilly, 8. B  

 

Pták hledá kamaráda  
 

Můj barevný pták, 

rád létá oblohou, 

řítí se jako vlak, 

jen neumí létat tmou. 

 

Ţije v kleci. 

má to tam rád, 

a má spoustu věcí, 

jen mu chybí kamarád. 

 

Se kterým by lítal 

a trávil veškerý čas, 

takového parťáka by rád přivítal, 

ale ještě nedostal vzkaz. 

 

Začal nevídaně pískat,  

majitel to nepoznal. 

Zakřičel hned: „Přestaň výskat!” 

Přání jeho nepoznal. 

 

Pták se rozhodl odletět pryč, 

odletěl aţ za hory. 

Ke svobodě našel klíč. 

Nový domov nalezl u stodoly. 

 

„Kdo bude můj kamarád?“ 
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Noemi Števove, 2. A 
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Viliam Mrázek, 8. B  

 

Já a můj pes  
 

Já a můj pes  

běţeli jsme přes les, 

potkali jsme medvěda, 

to je ale věda!! 

 

Jen já a můj pes  

můţem najít medvěda. 

Ale nám to nedá, 

a jdeme na medvěda. 

Pes vyběhne, já zakřičím 

a medvěda to zničí. 

 

Medvěd mrtev, co bude dál? 

Sanitku mu zavolám. 

Volám, volám 155, 

sanitce pak prostor dám. 

 

Pojedeme na pohřeb nebohého medvěda.  

Ubohá mrtvola v rakvi leţí,  

vleze se tam stěţí. 

 

Takto já a můj pes 

hlídáme tu náš les,  

kdyţ potkáme medvěda, 

tak mu dáme med. 
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Nikola Jurenková, 9. A 

 

 
Anežka Filipová, 5. A 
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Marek Juřina, 9. A  

 

Pes 
 

Pes je dobrý kamarád, 

dokáţe se postarat, 

o stodolu, o dům taky, 

odeţene všechny mraky. 

Na duši i na těle, 

pes se s ničím nepere. 

 

Národy jej milují, 

často jej potřebují. 

Člověka vţdy provází, 

nemá ţádné dotazy. 

Dobré jídlo oplácí, 

důvěru k nám neztrácí. 

 

Kdyţ ho drbu za uchem 

vţdycky vrtí ohonem. 

Večer, kdyţ je bouřka, 

klopí vţdycky ouška. 

 

Ve městě či na vsi, 

narazíš vţdy na psy. 
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Amálie Fajtová, 2. A 
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Sofie Němečková, 8. A  

 

Já, labrador 
 

Jmenuji se Ajša, 

má nejlepší kamarádka je pudlík Máša. 

Ţiji ve velkém domě, 

který je jen pro mě. 

 

Spím šestnáct hodin denně, 

a to v zimě i v létě. 

Moje srst má béţovou barvu, 

nevěřili byste, co do sebe narvu. 

 

Jsem prý speciální tvor, 

říkají mi labrador. 

I v tom největším hicu 

si dám nejraději pizzu. 

 

Moc ráda vodím paničku ven, 

čekám na to celý den. 

Koukám, ţe jsme kaţdý jiný, 

proto se mi na světě líbí. 

 

Kdybychom byli všichni stejní, byla by to nuda, 

a naše země by byla chudá. 

A proto se radujme, ţe je nás tu dost, 

a nemějme na nikoho zlost. 

 

Nechtějte být jako někdo jiný, 

jste takoví, jací jste v pravý čas a pravou chvíli. 

Štěknu klidně na jisto, 

ţe kaţdý tu má své místo. 
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Tereza Hegerová, 2. A 
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Václav Kozák, 6. B  
 

O lenochodech 
 

Lezu, lezu po stromě, 

koukni se na mě. 

Ve dne v noci nic moc nedělám, 

lenoším a odpočívám. 

 

Kdyţ se zrovna probudím, 

dlouho nezahálím. 

Jím listy i manga, 

to je ale švanda. 

 

Něco málo sním, 

hned se unavím. 

Na větev se zavěsím, 

spím a spím a spím. 

 

Prospat dvacet hodin a více, 

to mi závidí i opice, 

a to aţ v Africe! 

Viset hlavou dolů 

není však ţádná legrace. 

 

Ze spaní se usmívám 

sny o lenošení mívám. 

Dlouhé prsty s drápky mám, 

za větev se přitáhnu a pohoupám. 

 

Indiáni, bojíme se vás, 

prosím, nejezte nás. 

Pralesy nám nekácejte, 

všechny stromy nám ponechejte. 
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Eliška Brumovská, 2. A 

 

 
Daniel Cipra, 5. A 
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David Podušel, 9. A  

 

Naše hodná kočka  
 

Kdyţ přijdu ze školy,  

udělám si úkoly. 

Potom uvidím kočku, 

jak nám ujídá čočku.  

 

Tak ji rychle vyţenu, 

ale stejně to bylo k ničemu. 

Kočka všechno snědla, 

a pak si jen tak sedla. 

 

Ale mě to naštvalo 

a prostě mi to nedalo.  

Kočku jsem vyhodil z baráku ven 

a ona si venku zaloţila kmen.  

 

Kmen se rychle rozrůstal, 

ale moc dlouho u nás nezůstal. 

A tak se kočka vrátila 

a nás s radostí viděla. 

 

Je u nás pořád, 

ale je to pořád neřád. 
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Nikol Kadlecová, 9. A 

 

 
Nikol Kadlecová, 9. A 



 
 

31 
 

Nikol Kadlecová, 9. A 

 

Mojí drazí živočichové 
 

Náš svět by nebyl světem, 

kdyby někteří z nás nebyli zvířetem. 

Ti nejlepší z nás - 

kočky, psi a krávy se ukáţí zas. 

 

Nu, svět by nebyl světem, 

kdybychom na něm neţili všichni spolu. 

Ztrácíme zvířata a nejen na monitoru, 

ale také je musíme ukázat svým dětem. 

 

Jaký bude náš svět, 

kdyţ nosoroţci jiţ nebudou zde? 

Aţ uvadne poslední květ, 

jiţ ţivot nebude zde. 

 

Musíme se navzájem chránit, 

a nenechat zvířata se trápit. 

Pro náš komfort jsou zvířata 

celý ţivot zajata. 

 

Co hlodavci, co se kvůli našemu make-upu trápí, 

ale na to všichni jen zrak sklápí. 

Téţ bez nich by svět nebyl světem, 

je snad zde rozdíl mezi nimi a štěnětem? 
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