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Tichý život 

Magdalena Pattermanová, 9. A 

 

Kdybych byla list padající ze stromu, 

chtěla bych zaletět ke skřítkům do domu. 

Do domečku, který postavila jsem jako malá dívka, 

střechu i peřinku z mechu a vše podpírala dřívka. 
 

Doletěla bych na zahrádku s voňavými jahodami, 

které jsou pro skřítčí holčičku kouzelnými drahokamy. 

Chvíli si tam odpočinu a vánek mne opět nadnese, 

letím lesem a najednou pryč je deprese. 
 

Přeletím rozkvetlou louku, 

zamávám všem broukům. 

Vánek ustane a já pomalu dopadnu na hladinu jezera. 

Klesám pod vodu, až zmizím úplně celá. 
 

Na dně jezera se rozpadám, 

s klidem, o pomoc nežádám. 

Vděčná za svůj život odcházím, 

a slibovaný konec nacházím. 
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Strom 

Melánie Ermanová, 8. B 

 

Mladý či starý může se zdáti, 

k lidem moudrostí starého muže oplývati, 

pečlivostí a majestátem se státi, 

bezpečím a domovem pro zvířata býti. 

 

Svou korunou paprsky zpomalí 

a stínem s vlhkostí se pak obalí. 

Stáří má plné letokruhů 

a kůži zdobenou těly malých tvorů. 

 

A toto je ten nádherný rostlinný tvor, 

plný svobody a nezávislosti. 
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NA pří TU ro RE da 

Adam Staněk, Ema Utěšená, Samuel Šubčík, 9. B 

 

V přírodě vždycky nacházíš klid,  

můžeš v ní přemýšlet, můžeš v ní snít.   

 

Do lesa zajdeš, když trápí tě starosti,  

v blízkosti stromů unikáš marnosti. 
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Žij budoucností 

Adam Staněk, Ema Utěšená, Samuel Šubčík, 9. B 

 

Minulost člověk již nezmění,  

nechme ji už spát. 

Koukejme dopředu, vážení, 

stane se, co má se stát. 

 

Zpátky se v myšlenkách nevracím, 

proč zrovna já trápit se mám? 

Svůj drahocenný čas neztrácím, 

to samé radím teď vám. 

 

Co zítra stane se, nevíme, 

bůhví, co osud nám chystá. 

Dívat se zpátky však nesmíme,  

tím jsem si naprosto jistá.  
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Báseň z přírody, báseň anonymní 

Od anonymního autora 
 

O strom lehce opřená 

rozhlíží se kolem... 

Ale na mě se nepodívá 

a já jsem láskou zlomen.  
 

Nic jiného tady 

nemůže do očí mi více bít, 

však ona otočená zády, 

*****, chci se zabít.  
 

Básní, co já složil jsem, 

city, co jsem cítil, 

nic z toho nedostalo nás sem, 

lásku osud nerozsvítil.  
 

Ve světě nic,  

co by pěkné bylo. 

Žádná kytka, žádný list. 

Jen ONA... Srdce zabolelo.  
 

Lásku snažil jsem se zahodit. 

A skončil u skrývání. 

Jak mohlo se to přihodit? 

Tak tato básni, buď anonymní. 
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Jaro 

Petr Polášek, 8. A 

 

Ó, jaro, už jsi zase tu, 

přinášíš sebou radost v květu, 

ozeleníš celou planetu, 

tvář života dodáš světu.  

 

Probudí se všechna zvěř. 

Je to pěkné, to mi věř. 

Mláďat přibude tu spoustu, 

a to včetně malých chroustů.  

 

Zas po zimě jsi tu zpátky, 

mám rád ty tvoje hrátky. 

Skáču plný radosti, 

naplněný mladostí. 
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Ó, přírodo! 

Sára Perekstová, Nikola Kadlecová, Matěj Šteiner, 8. A 

 

Ó, lese! 

Co mi tvá existence nese?  

Čistý vzduch  

pro můj zdravý duch.  
 

Ó, řeko! 

Vždy jsi nedaleko. 

Zchladíš mě, když je mi horko,  

Ty mocná doktorko.  
 

Ó, přírodo! 

Ty silný vévodo! 

Ty náš život lepšíš,  

ale bohužel – lidi nepolepšíš.  
 

Lidé tě ničí, celou tě obklíčí. 
 

Děláme to, co nejlíp umíme:  

Svět ničíme! 

Ale to přece nesmíme.  
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Jaro 

Marek Juřina, Matěj Fabiánek, 8. A 

 

Jaro se vrací, 

s ním i jarní ptáci. 

 

Tráva se zelená, 

a obloha se červená. 

 

Tulipány bohatě kvetou, 

kluci pomlázku z proutí pletou. 

 

Mláďata se rodí, 

a stromy už se budí. 

 

S nimi lidé procitají, 

a na zimu zapomínají. 

 

Jaro už je zpátky, 

s ním i jarní svátky. 
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Báseň plná hub 

Lukáš Majkút, Karel Šimek, Jan Miča, 9. A 

 

Jak já zvědavý jsem! 

Jak to, že je Milan houbami obklopen? 

Je to realita či sen? 

Tou otázkou jsem zmaten. 

 

Tolik různých druhů hub! 

Milan sedí v trávě a vedle něho dub. 

Tak jsem zařval: „Šup!“ 

Milan vyskočil a měl košík plný hub. 

„Nech mi taky jeden kus, 

pak spolu půjdem na autobus.“ 

 

Zbylým houbám máváme: „Čus!“ 

Jedeme domů, tam na nás čeká džus. 
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Víla a motýlek 

Nikola Jurenková, Adéla Jurásková, 8. A 

 

Příroda je krásná věc, 

vila tančí svůj tanec. 

Všude všechno rozkvétá, 

je krásná naše planeta. 
 

Víla si svůj domek staví, 

z dřeva, mechu a vysoké trávy. 

Přiletí k ní motýlek, 

postaví jí pár jezírek. 
 

Do jezírek padá hnědé listí, 

víla jezírka vůbec nečistí. 

Zanedlouho z jezírek, 

stalo se pár hlubokých dírek. 
 

Všechna voda se už vypařila, 

víla z toho smutná byla. 

Přiletěl znovu motýlek, 

postavil jí zase pár jezírek. 
 

Víla je každý den čistila, 

a také si pak uvědomila, 

že o jezírka starat se musí, 

i domeček si nabarvit zkusí. 
 

Dopadlo to v celku dobře, 

cítila se poté moudře. 

Motýlek si jí vzal za ženu, 

pocítili velikou proměnu. 
 

Od té doby šťastně žijí, 

v domečku z mechu a dříví. 

Tímto končí příběh náš 

a už končí jarní čas. 
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O učiteli češtiny, stromu a homelessovi 

Klárka Kamlerová, Karolína Mičová, 7. B 

 

Pan učitel šel do lesa 

a potkal tam strom. 

Náhle spatřil homelessa, 

lekl se jak hrom 

a utíkal dom. 
 

Potom si to rozmyslel, 

otočil se zpět, 

cestou si to promyslel 

a vymyslel pár vět. 
 

„Strome, omlouvám se, 

že jsem utek dom. 

Jako obr vypadáš. 

A já ptám se: 

Jak se máš?“ 

A odpověděl mu strom: 

„Milej pane učitel, 

homeless není nepřítel. 

Nemusíš se ho ty bát 

a já se mám dobře snad.“ 
 

A učitel zajásal, 

radostí se otřásal. 

Byl pak v lese každý den, 

povídal si se stromem. 
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Bacha na ptáky 

Lawrence O´Reilly, Martin Kulatý, 7. B 

 

Ptáci jsou droni! 

Pořád mě s kamerou honí. 

Na drátě se nabíjí, 

mé soukromí zabíjí. 

 

Spolupracují s Babišem, 

pod tlakem jim vše podepíšem. 

Dnešní ptačí populace 

shání o vás informace. 

 

Jsou pestří a barevní, 

přísně čistokrevní. 

Pokud je uvidíte v noci, 

nebude vám už pomoci. 

 

Tváří se, že jsou milí, 

ale vyvinou veškeré úsilí, 

aby vás svobody zbavili. 

Až vybudují svou ptačí říši, 

nebude bezpečno v žádné chýši. 

 

Nejnebezpečnější jsou vrány, 

spřádají nekalé plány. 

Už dnes o nás vědí vše 

a zničí člověka jednoduše. 
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Tíha světa 

Anonymní autor číslo 2 

 

Tolik tíhy na světě může býti a jest. 

Tolik bolesti a trápení už způsobila.  

Kde se bere a zdali zmizí, 

když své dílo dokoná? 

Jak se cítil první duch,  

když ji prvně zakusil?  

A jak to snese poslední,  

když ji nebude už shodit moci?  

 

Každým dnem i nocí,  

je síla její větší.  

Kolik srdcí zlomených její hlad utiší?  

Zdali vůbec dá se spočítat bolest její.  

 

Vždyť tolik let tu s námi byla  

a brala bez výjimky.  

Ani smrt se s ní nemůže rovnat.  

 

Smrtí všechno končí,  

už jen klid a mráz.  

S tíhou ale žiješ dál.  

Vlastní žal ti nohy pálí,  

bere dech a to bez přestání.  

 

Nechci být ten poslední,  

kdo žal světa zakusí. 

Já bych ho sám nemohl nést,  

na to moje duše měkká jest. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nést  
tíhu 

světa 
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Tenisky 

Emma Suchanová, 9. B 

 

Dnes jsem se rozhodla, jít si zaběhat 

a hned jsme věděla, co na nohy si budu brát. 

 

Mé tenisky nadšeně skákaly v regálu. 

Věděly, že dnes nepůjdu do sandálů. 

 

Slunce svítilo a já se rozběhla k polím. 

Bylo však po dešti. Za chvíli se už brodím. 

 

Bojuji s terénem, ale botky si drží úsměv stálý, 

jsou již celé hnědé, jenže to je vše, co si přály. 

 

Přišla jsem domů, boty jsem nechala před dveřmi. 

Takhle je dovnitř vzít nesmím, je třeba je umýt! 

 

A tak tam už týden leží. 
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Perly a růže 

Li Po 

 

Když jsem ráno růže 

do hedvábí vyšívala, 

trošku jsem si vzdychla. 

Do prstu mě jehla píchla: 

bílá růže 

zčervenala. 
 

Ve válečné dáli 

dlí můj milý. 

Krev snad roní. 

Slyším dusot koní? 

Jeho koní? 

Ne, to srdce mi jak mladé hříbě zvoní. 
 

Slzy do hedvábí kanou 

bez konce a cíle: 

ruka má je vetká 

tam jak perly bílé. 
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Psáno, když jsem hledal a nezastihl 

horského mnicha 
Li Po 

 

Dosáhnuv blaženství radosti z prázdna. 

Naslouchám kvílení opic modravých. 

Zbaven tady přirozeně všech starostí světa. 

Vzdálen všem a všemu, v místě ticha tich! 
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Sedím sám a dívám se na hory 
Li Po 

 

Již omrzele odlétají ptáci 

i unavený oblak v dál se ztrácí – 

jen my zůstanem. 

Kingťingu, má horo! 

Ne – tak brzy 

nás neomrzí 

dívat se na sebe: 

tebe na mne 

a mne na tebe. 
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