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Žáci tvořili svá díla 25. 10. 2018 na téma:  

 

 

 

Soutěžní kategorie: 

 I. kategorie: žáci 2. a 3. ročníků – jednotlivci, dvojice 

 II. kategorie: žáci 4. a 5. ročníků – jednotlivci, dvojice 

 III. kategorie: žáci 6. a 7. ročníků 

 IV. kategorie: žáci 8. a 9. ročníků 

 

 

 

 

Kalusáře se zúčastnili žáci z těchto škol: 

1. ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 

2. ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 

3. ZŠ a MŠ Baška 

4. Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec 

5. ZŠ Palkovice 

6. ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, nám. TGM 

7. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek-Místek 

8. ZŠ a MŠ J. Čapka, Frýdek-Místek 

9. ZŠ a MŠ Hnojník 

10. ZŠ a MŠ Dobratice 

11. ZŠ Čeladná  
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KATEGORIE  I.  -  jednotlivci 

 

KYTIČKA, KTERÁ ROSTE DO VÝŠKY 

Karolína Komendová (ZŠ Čeladná) 

 

Kytičku na okně máme, 

každý den ji zaléváme. 

Svítí na ni sluníčko, 

kvete málo, maličko. 

 

Až bude mít tmu, 

bude kvést do rytmu. 

Dali jsme jí teda tmu 

a teď kvete do rytmu. 

 

Za chvíli bude jako dva keře, 

zboří nám tu celé dveře. 

Je to jedno, jak vypadá, 

hlavně, že kvete do jara. 

 

Až bude vypadat jako strom, 

udeří do ní hrom 

a zmenší kytku do mala 

a začne růst od znova. 

 

Nakonec ji dají ven 

a pokvete každý den. 

Tak to bude rok co rok. 

Uznání odborné poroty 

Uznání žákovské poroty 

 

 

ROSTLINKY A BYLINKY 

Ema Žurková (ZŠ Palkovice) 

 

Bylinky, rostlinky, které máš rád, 

vyléčí, vyčistí každý tvůj zmar. 

 

Když vidíš rostlinku, co má divný tvar, 

tak si vzpomeneš, že i ona je tvůj dar. 

 

A když víš, že jsou její květy léčivé, 

tak určitě vyléčí tebe i tvé milé. 

 

Když ve světě najdeš rostlinu, co se ti líbí, 

může se ti hodit každičkou chvíli. 

 

Kde ji cestou najdeš, 

tu cestu zpátky vždy zvládneš. 

 

A taky když víš, že v nich láska vzkvétá, 

tak se ti ta láska hodí dlouhá léta. 

 

Vždy, když na jaře slunce svítí, 

tak se stane z jedné kytičky veliké kvítí. 

 

Tak už víš, že víc než jedno kvítí 

sluníčko svítí. 
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TO JE KRÁSNÁ VĚC! 

Kristýna Kouřilová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Je to zelené s kapkou barvy,  

dužnatý stonek má… 

Co je to? No přece bylina. 

Rostlina. Nádherná věc. 

Byliny jsou léčivé, 

některé voní, některé páchnou, 

zkrátka krásná je to věc. 

Rostliny jsou vlastně kytky, 

takže jsou spíš pro módu. 

Barvy mají krásné. 

Červenou, růžovou, 

některé dokonce modrou, fialovou, 

žlutou a tak dále. 

Teď bychom si mohli říci, 

jaké druhy bylin a rostlin 

jsou na tom světě: 

kopretiny, fialky, pomněnky, 

slunečnice, vlčí mák, 

který rád zobe pták, 

tulipány, pampelišky… 

jejdanánku, těch ale je, 

a to ani zdaleka nejsou všechny. 

Kytky rostou na poušti, u vody, 

ve vodě, v lese, v zimě. 

Ten náš svět je nádherný. 

KRÁSNÉ JARO 

Vesna Amélie Tryščuková (ZŠ Čeladná) 

 

Petrklíč, růžička, fialka svítí, 

láska tě nezmění, ty o tom sníš. 

Tulipán poslouchá písničky klidné, 

javor umírá, snad oživne! 

Sněženky rostou hned po zimě, 

snad zvonečky na louce zvoní. 

Tulipán u domu nad ním jen stojí, 

lípa a javor se pořád jen kloní. 

Kaštan a dub jsou jako buk. 

Sedmikráska, to je vše, 

najdi ji hned beze všech. 

Hodně času na to máš, 

musí vnímat moji pýchu. 

Kluci říkaj koledy, chodí s pomlázkama, 

holky pečou mazance a dělaj vajíčka. 

Na jaro se všichni těší, 

psi i kočky, také blechy. 

Jaro je to nejpěknější – 

samá vůně, samý květ, 

pardon, musím na oběd! 

 

SRDCE PŘÍRODY 

Stella Macurová 

 

Byliny jsou krásné kvítí, 

uvidíme, jak se svítí. 

Byliny, rostliny, úrody, 

jsou tu ze srdce přírody. 

Nádherné jsou velice, 

dívej, jak kvetou na louce! 

Příroda je zelená, 

nádherná, všetečná. 

Všechno kvete na louce, 

v zahrádce i v ohrádce.

 

Příroda je na louce, 

ve snu i v postýlce. 

Příroda je i v nás. 

Koukej! Bobr staví hráz. 

Hele! Víš, že přírodu v nás máme? 

Příroda prostě nikdy nezklame! 

Přírodu v srdci máme, 

vždy se s ní potkáváme. 

Vždy nás baví  

poslouchat její rady. 
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KATEGORIE  I.  -  dvojice 

LÁSKA K ROSTLINÁM 

Eliška Stoláriková, Rozálie Otipková  

(ZŠ Dobratice) 

 

Květiny, rostliny, byliny, 

to jsou ty nádherné květiny. 

Fialka, růže a petrklíč, 

už se nám odemklo jaro 

a jsme ze zimy venku, pryč. 

A to jsou ty krásné rostliny, 

pestré, jako šaty máminy. 

Růže je rudě červená, 

tráva zase zelená. 

Rýmovník léčí rýmu, 

aby bylo hodně šprýmů. 

Rostliny jsou živá příroda, 

co vás, děti, ještě napadá? 

Tulipán krásně vypadá, 

to je prostě paráda. 

Slunce hodně svítí 

a hned kvete kvítí. 

Strom chodí? 

Ne. Jak by mohl?! 

S jeho váhou by mu nikdo nepomohl. 

Uznání odborné poroty 

Uznání žákovské poroty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYLINY 

Eliška Bártková, Julie Guziorová  

(ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Byliny jsou voňavé, 

umí pěkně potěšit ráno. 

Jsou vždycky plané, 

umí srdce rozzářit. 

Jsou vždy hezké jako kvítko, 

slunce je vždy rozzáří. 

 

 

KRÁSA KVĚTIN 

Natálie Lančová, Mia Mačeková  

(ZŠ Čeladná) 

 

Bílá, modrá, fialová, 

jméno každá jiné má. 

Jedna velká, druhá malá, 

třetí bledá, uhněvaná. 

Čtvrtá jasná, neúžasná, 

od člověka vlastnost má. 

Každému se jiná líbí, 

někdo jí i něco slíbí 

a komu se nelíbí, 

tomu pak nic neslíbí. 

Nad ní roste strom, 

pod ní roste tráva 

a vedle ní list, 

no to je ta sláva. 

Je to velká rostlina 

skoro jako malina. 

V zimě se schová pod peřinu 

a na jaře svítí to převeliké kvítí. 

A v létě včely objeví se  

u známého pylu, 

vezmou více, aby děti jedly více. 
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KATEGORIE  II.  -  jednotlivci 

HARMONIE ROSTLIN 

Elena Piňosová (ZŠ Čeladná) 

 

Nádherné jsou květiny, 

ještě hezčí rostliny. 

Kdykoli kdo usíná, 

tak je jako květina.  

 

Lesy všemi barvami hrají, 

rostliny své vykonají. 

Když to potom všechno spojíš, 

tak ti vznikne velký vějíř. 

 

Poznáš to již zdáli, 

že jsme tu jak králi. 

Každý den a každou noc 

smíš je prosit o pomoc. 

A šípková růže, 

ta kouká se z výše. 

A tulipán? 

Ten se chová jako pán. 

 

Cítíš v tom tu lásku, 

když sklouzne rosa po klásku? 

U květiny je dlouhá chvíle, 

u rostlin však spoustu píle. 

Uznání žákovské poroty 

 

ROSTLINY 

Marie Bednářová (ZŠ Palkovice) 

 

Rostliny maj listy, 

občas i jehličí. 

Má je rád i Dusty, 

když ho máme venčí. 

 

Rostlin, těch je hodně druhů, 

půjdem k nim, tam ven. 

Vidíme tam duhu, 

aji krásný len. 

 

Rostlin, těch je moc a moc, 

ale už je pozdě. 

Nastala nám noc, 

zamáváme hvězdě.  

 

Druhý den se vzbudíme, 

vidíme tam strom, 

ven se rychle rozběhneme 

- a pak zase dom. 

 

Na květince sedí včelka, 

vypadá moc krásně. 

Jmenuje se Bělka 

a má bratra z vášně. 

 

Do vázy si nasbíráme 

krásné tulipány. 

Jeden dáme do vlasů 

naší malé Anny. 

Uznání odborné poroty 
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MOJE PŘÍRODA 

Natálie Vašendová (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

U lesa roste máta, 

tu má rád můj táta. 

Máma vaří šípkový čaj, 

obyčejný život se promění v ráj. 

Babička má fialky 

od sousedky Vianky. 

U stromu sedí Líza, 

je na něm i míza. 

Růže se plazí po stěnách domu, 

její trny rostou i v lomu. 

Viděla jsem taky myšku, 

jak utrhla pampelišku. 

Jméno MATEŘÍDOUŠKA 

osvěží má dlouhá ouška. 

A co vlčí mák? 

Je menší než drak. 

Kopretina veliká 

pro mojeho Jeníka. 

Na velikém dubu veverka skáče, 

Maruš pod dubem pláče. 

 

Lípa je však lepší, 

protože jsme Češi. 

ROSTLINY A PŘÍRODA 

Anna Suchánková (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Zelená je máta, 

hodný je můj táta. 

Šípky rostou červené 

a listy jsou zelené. 

Na zimu opadává modřín, 

děti chtějí do mikin. 

Ježek noru staví, 

pod dubem je hravý. 

Strom lípa je krásný, 

smrk zas hodně velký. 

Koupili jsme kocoura, 

lítá po domě jak koza. 

Levandule krásně voní, 

skočíš do potoka, i když studí. 

V lese někdo pálí, 

javor vidím z dáli. 

Nad stromy se tvoří mlha, 

na jabloni jablka. 

U domu nám roste třešeň, 

habry červenají červen. 

Kopretina velká, 

sedmikráska malá. 

Růže voní, 

tulipáni rozkvétají. 

Jedlička má bílé jehličky, 

u babičky voní buchtičky. 

U řeky Labe 

škola leží támhle. 
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BYLINY 

Vít Kuchejda (ZŠ Čeladná) 

 

Mateřídouška mi šeptá do ouška: 

„Suš hodně byliní, 

máš z toho koření.“ 

 

 

 

 

S pomněnkou si vzpomeneš, 

že zahrádku zaleješ. 

Když nemáš pomněnu, 

kup si kaktus pro změnu. 

 

Kaktus, ten má výhodu, 

nepotřebuje žádnou úrodu. 

 

 

 

KATEGORIE  II.  -  dvojice 

SVATBA 

Julie Richterková, Annemarie Del Favero 

(ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Jaká je láska? 

Přece jako sedmikráska! 

Naše Mančí, ta se točí 

a jako chrpa má modré oči. 

Šaty v barvě fiala, 

co kvete až do jara. 

Dnes má svatbu, svatbičku, 

krásnou jako kytičku. 

Ženich má sako v barvě bílé, 

jako záhon hortenzie. 

Ozdoba barevná být může, 

třeba kaktus nebo růže. 

Taky je tam rododendron 

a v kostele už zní zvon. 

Okolo kostela tulipány, 

jsou jich tam plné lány. 

Kněz již oddává, 

to je paráda! 

Nevěsta drží kytici bílou, 

lilie vydává vůni libou. 

Hostina je veliká, 

maso nebo nějaká bylina. 

Vedle toho stojí lípa, 

je to vůně převeliká. 

 

 

 

 

Potom tam je vlčí mák, 

je krásný tak, 

že ho sezobne pták. 

Tak to byla svatbička, 

krásná jako kytička. 

Uznání žákovské poroty 
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ROSTLINA 

Laura Michálková, Jan Janošec  

(ZŠ Palkovice) 

 

Roste u nás rostlina, 

každý ji tu zná. 

Je to krásná květina, 

hezkou vůni má. 

 

Jmenuje se tulipán, 

chodí kolem každý pán. 

Létá na něj včelička 

jako krásná kytička. 

 

Vedle roste růžička, 

kolem dost hmyzu má, 

je to velká kytička, 

hezký květ nám dá. 

 

Voní nám až do domu, 

datel klove do stromu. 

Prudce do něj buší, 

hodně nás to ruší. 

 

Na tom jednom tulipánu 

leze jedna beruška, 

cítím vůni marcipánu 

hele, tam jde Maruška! 

 

Vedle je i stromeček, 

taky malý domeček. 

Jsou to velké rostliny 

a jdu si číst noviny 

 

Roste aji ve městě, 

to vím přece jistě. 

Město se jmenuje Ostrava 

a je v části Morava. 

Uznání odborné poroty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUKA 

Štěpán Kajzar, Dan Herok (ZŠDobratice) 

 

Na louce vykvetla kytička, 

je strašně, ale strašně maličká. 

Když na ni kroupy padaly, 

lístky jí z toho opadly. 

Vedle ní byl velký les 

a do ňho běžel malý pes. 

Roste tam borůvkový keř, 

chodila k němu divoká zvěř. 

Pak tam přišel myslivec, 

zašlápl zde koniklec. 

Potkal tam toho psa, 

zlekl se a utekl z lesa. 

Myslivec se podíval do lesa 

a zjistil, že slyšel psa. 

Myslivec se podíval na veverku, 

která měla pusu plnou ořechů. 

Sova mu proletěla před očima, 

nevšiml si, že tu byla. 

Vrátil se zpět na louku, 

kde bylo plno pavouků. 
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KVÍTÍ Z LÁSKY 

Katka Karásková, Veronika Pospíšilová  (ZŠ 

Frýdlant n. O., Komenského) 

 

Růžičky, fialky do kytic dám, 

až ke mně přijdeš, 

rád ti je dám. 

Růžičky pro lásku, 

fialky pro štěstí. 

Štěstí je pro tebe, 

štěstí je z lásky, 

ať nemáš na tváři žádné vrásky. 

Ať jsi mou strakou, 

která šperky loví, 

budeš mým tulipánem, 

který si jen hoví. 

Z lučního kvítí uviješ mi věnec, 

který mi dáš na ten můj hrnec. 

Na dobrou noc levanduli, 

ať spíš jako beránek. 

Ať máš příjemný okvětní spánek. 

MŮJ DOMOV 

Eva Blahutová, Marie Navrátilová (ZŠ 

Čeladná) 

 

Jaro končí, 

léto začíná.  

Sněženky se loučí 

s mýma očima. 

 

Květiny voní, 

láska se ve mně jen honí. 

Stromy vykvétají, 

prázdniny začínají. 

 

Holky pletou věnečky, 

kluci nasazují kopačky. 

Máma dává věci do pračky 

a já mám něco pro kočky. 

 

Dám si bylinkový čaj, 

pak už mám svůj ráj.

 

 

JARO 

Stella Stuchlíková, Simona Konečná  

(ZŠ Hnojník) 

  

Zelená louka jen vzkvétá. 

A najednou kočka. 

Hle, to není kočka, 

je to malé koťátko. 

 

Vidím rostliny kvetoucí 

a trávu zelenající. 

Bíložlutá kopretina, 

je to ale podívaná! 

 

Zahlédnu tu srnku 

a potom náhle tůňku. 

Srnku s malým mláďátkem, 

vidím je i s tatínkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opírám se o krásné jabloně, 

růžové květy mají, 

když ale přijde mrazík, 

jabloň si je chrání. 

 

Když se tak na tebe dívám, jaro, 

i když někdy sychravé jsi, 

pořád ty jsi nejkrásnější. 

 

Máme tě všichni rádi. 

Kdyby příroda uměla, řekla by: „Díky.“ 
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ČERVENÁ RŮŽE 

Adéla Kokešová, Veronika Mohylová 

 

Červená růže lásku spojí 

a taky krásně voní. 

Červenou růži z lásky ti dám, 

velkou pusu ti posílám. 

Červená růže, krásná jsi, 

s tebou prožívám krásné dny.

 

 

 

Z lásky ti daruji tuhle růži, 

ať se ti neztratím v dálce, 

když budu ve válce. 

Ze svého srdce miluji tě, 

válka se blíží, růži schovej. 

Neboj se, klid zachovej. 

Vrátil jsem se ti, stokrát ti dík, 

že chováš růži, zalíváš ji.  

 

 

KATEGORIE  III.  

JARO 

Marie Mazurová (ZŠ Palkovice) 

 

Jaro, láska, potěšení, 

vždyť na tom tak nic moc není. 

Můžeš spadnout a zase vstát 

nebo také ohněm vzplát. 

 

Ale malovat či skládat básně, 

k tomu si lehnout na záda, 

někdy to jde lehce, jasně, 

a často to bývá záhada. 

 

Pojď a pomoz mi, ty růže krásná, 

už vím, co je to hřát. 

Přišla na mne láska jasná 

i tulipán mi přišel přát. 

 

Roztál sníh a přišlo jaro, 

první bledule se zjevily, 

pak rostly, rostly, 

až mé srdce naplnily. 

 

Poběž a nenech utéct tu krásnou chvíli. 

Odstraň v jejím těle žal. 

Ať ti dá šanci, než zmizí v býlí 

a váš oheň už konečně vzplál.

 

 

 

Než přijde podzim a zmizí pole 

aneb všelijaké obilí, 

bude to jedno koleno dole, 

on tvou ruku políbí. 

Uznání odborné poroty 
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KRÁSA 

Veronika Opravilová (ZŠ Baška) 

 

Příroda je v okolí, 

jen všimnout si jí. 

Na louce to krásně voní, 

kytičky tam hlavy kloní. 

 

Na louce to pořád žije, 

nektárek se při tom pije. 

Včelička sedává na každý květ, 

dá nám výborný med. 

 

V okolí jsou taky lesy, 

ale pozor, žijí tam vosy. 

Na stromě zpívají ptáčci, 

kolem zas lítají dráčci. 

 

Kam se koukne oko mé, 

příroda ho nemine. 

Všude jsou krásné rostliny, 

tak se zastav na chvíli 

a pokochej se motýly! 

Uznání žákovské poroty 

 

 

 

 

KVĚTINY A RADOST 

Nikola Velká  (ZŠ Baška) 

 

Kytky, kytičky, 

jsou pro mě mámy, babičky. 

Já je také ráda mám, 

proto si je někdy natrhám. 

Natrhám je do kytice, 

ať mi voní převelice. 

A květinami, to ráda mám, 

všem velkou radost udělám. 

 

Co mám radši, než je trhat? 

Neubližovat jim, ale pěstovat. 

Je to velmi zajímavé, 

když ze semínka velkou kytku máte. 

Pěstovat můžeš všelijaké byliny, 

ale musíš myslet na to, že to není na chvíli. 

Taková bylina potřebuje čas. 

Na viděnou, jdu zalévat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADOST A SMUTEK 

Matěj Kubiesa (ZŠ Čeladná) 

 

Všelijaké rostliny mají krásné květy. 

Když máš špatnou chvíli, náladu ti zlepší. 

 

Každičký den zalévat je musíš, 

ať ti neuschnou a ty nesmutníš. 

 

V teploučku bys je měl mít, 

ať ti nezmrznou. 

Bacha na to, 

je to přece krásné zlato.

 

 

 

 

Dej pozor na kočky, jestli máš mladé kvítí. 

Jsou to malé šelmy, ať ti kytky nezničí. 

 

Tady v téhle soutěži máme rádi kvítí. 

Píšeme o něm a tváře nám u toho svítí. 
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PROVANCE 

Táňa Pecková (ZŠ Baška) 

 

Provance, Provance, 

země levandule. 

Dej mi stéblo té fialové byliny, 

té voňavé kytičky! 

  

Pro mou milou, krásnou dívku. 

Tu nejkrásnější ze všech. 

(Ovšem jen z dívek!) 

 

Jelikož z bylin a kytiček vládne 

ta nejkrásnější levandule, 

dej mi jednu pro mou dívku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANDULE 

Nikol Svobodová (ZŠ Baška) 

Levandule, ta je krásná, 

fialovou barvu má. 

Nejkrásnější na ní je, 

že kvete jako jarní květ. 

 

farmář je z ní nadšený, 

že kvete jako z vody. 

Večer zpívala jako kočka, 

farmář viděl, jak zpívá, 

rozplynulo se mu srdce. 

 

Proto farmář už má lásku, 

jmenuje se levandule. 

Každý už ji zná. 

To je moje levandule

ROSTLINY JSOU VŠUDE KOLEM NÁS 

Damián Poloch (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Růže vyčerpat úsměv může, 

úsměv na tváři vykouzlit dokáže. 

Kopretina, lístky bílé, vršek jádra žlutý moc, 

kopretina krásná je i po celou letní noc. 

 

Byliny jsou velmi krásné, je jich plný les, 

máme je i na zahrádce, má je rád i pes. 

Býlí roste po plotě, je ho všude moc, 

žluté květy, malé listí, máme ho tu moc. 

 

Narcisky jsou velké květy, žluté velké 

kuličky. 

Jsou jich plné zahrady, více než do hrstičky. 

Kytičky všeliké rostou u babičky, 

velké, malé a mají tlusté i tenké nožičky. 
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KVĚTINY 

Lukáš Volek (ZŠ Baška) 

 

Lásku ke květinám mám velikou. 

Vůbec mi nevadí, jak tu kvetou. 

Květiny kvetou, to je síla. 

Těším se, jak bude zima. 

 

Květiny dělají velkou radost. 

Narcisy, růže, tulipány- 

to jsou kytky k nepoznání. 

Vůně od květin jsou nejlepší, 

protože mne neruší. 

 

Trhám mamce květiny,  

ať jsou hezké nebo ne, 

jí to vadit nebude. 

Jdu se projít po louce, 

trhám mamce jetelce. 

 

Květiny jsou hezká věc, 

nejsou dusné jako klec. 

Tudle báseň jsem já stvořil, 

abych ji nezbořil. 

O květinách, je mi hej, 

stvořil jsem ji a je „nej“! 

 

PŘÍRODA 

Hedvika Alexová (ZŠ Baška) 

 

Za horami, za řekami, 

je tam velký les. 

Uvnitř lesa – mez. 

Potom louka… 

Vidím brouka! 

 

Sedmikrásky, pampelišky, 

tolik je tu kvítí… 

Asi brzy začne líti! 

Kam se schovat? Nemám volat! 

Je to vůbec možný? 

Bude pršet, nechci trčet 

sama mezi kvítím! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRÁDKA 

Elen Machandrová (ZŠ Hnojník) 

 

Na zahrádce v ústraní 

rostla růže nedokvetlá, 

páč ji jedna zahradnice 

nezalila více. 

 

O kus dál, skoro v rohu, 

rostl nádherný ibišek, 

který mohl svému zahradníku 

ze srdce děkovat. 

 

Růže by si ze vzteku i dupla, 

ale fakt, že neměla čím, 

ji dopálil až tak, 

že celá o odstín zrudla. 

 

Děti zahradnice přijely na návštěvu, 

no jejda! 

Běhaly po plácku bez bot 

a hned z toho bylo pro květiny ouva. 

 

Zahradnice hned vyletěla: 

„Co to děláte!“, zařvala, 

ale zašláplé petrklíče 

už bohužel zachránit nemohla. 

 

Od toho dne, 

jako kdyby bylo květin málo. 

Sadili je málem  

na každý druhý palouk.  
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LIDI JSOU STEJNÍ JAKO ROSTLINY 

Valtr Szczepanik (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Růže vyčarovat úsměv může. 

Kopretina úsměvu pomůže, 

ale víc nezmůže. 

A sedmikráska, ta vykouzlí úsměv hned, 

tak rozzáří celý svět. 

Rostliny jsou krásné, 

ale umí být i zrádné. 

Masožravky jedovaté, prostě zlé. 

Zrádní jsou i lidi, 

co si neuvědomujou chyby. 

Těm už ani růže 

úsměv vykouzlit nemůže. 

Ať už jsou kytky zlé nebo dobré, 

pro nás budou vždycky hodné. 
 

 

PŘÁTELSTVÍ 

Dorota Petrová (2.ZŠ, Frýdek-Místek) 

 

Každý máme kamarády, 

no ale ne všichni jsou praví. 

Lži, pomluvy, podvody, 

ne vždy se to zahojí. 
 

Zato ale květiny, 

ty to mají jinak. 

Dělají spolu vylomeniny. 

No nic. Asi jsem hloupý divák. 
 

Ale představte si to, 

to by bylo něco! 

Máta a růže, no a co, 

zvláštní představa, co? 
 

Ležíte v trávě, 

louka šumí. 

Opravdu to jen vítr duní? 
 

Až jednou budu velká, 

stanu se vědcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A vsaďte se, že dokážu, 

že rozumím věcem. 
 

No a na závěr bych chtěla říci, 

psáno je to od srdce. 

Snad jednou dokážu, co píši, 

že i květiny můžou mít Vánoce. 
  

 

ZAHRADA 

Anna Růžičková (ZŠ Baška) 
 

Na zahradě máme rostliny, 

jabloň, růže, ostružiny, maliny. 

Když je podzim, posbírám je, 

protože ráda mám je. 
 

Ovoce, zeleninu a květiny – 

doma mám o nich zápisy. 

A když přijde na jablíčka, 

štrúdl zvládám od malička. 

Maliny a ostružiny – 

vezmi jich pár do družiny. 
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KYTIČKA 

Valerie Havelková (Jubilejní, ZŠ Třinec) 
 

Skřivánek zpíval písničku 

pro jednu krásnou kytičku. 

Kytička se rozhlédla 

a ani mravenečka nezahlédla. 

Koukala se všude, ale nic. 

Řekla si: „Asi musel utýct!“ 

Sluníčko už zacházelo, 

no nic, budu hledat ráno. 

Ráno už hledala, 

ale nikoho nenašla. 

Neslyšela ani šum v křoví. 

Viděla padat listí. 

Nikoho nenašla, tak to hledání vzdala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LUČNÍ LÁSKA 

Antonie Klimková (Jubilejní, ZŠ Třinec) 

 

Luční víla 

na louce s květinami zpívá 

veselou písničku 

pro krásnou kytičku. 

Sluneční paprsky na ně doléhají 

jako v květinovém ráji. 

Začíná už podzim, 

proto domů tak rychle pádím. 

 

Luční víla o skřítkovi u lesa 

pořád zpívá. 

Jednou ulehla do trávy s tulipány, 

aby se jí sny o skřítkovi snívaly.

PŘÍRODA 

Václav Chaloupecký (ZŠ Čeladná) 
 

Na světě jsou různé rostliny, 

nacházejí se všude kolem nás. 

V lese, na louce, na zahradě, 

prostě všude. 
 

Na louce jsou bylinky, 

nacházejí se tam i květinky. 

Květy nádherně voní, 

zima na dvoře zvoní. 
 

Z bylinek si dělám voňavý čajíček, 

provoní můj krásný a veliký pokojíček. 

Voní tak moc, 

že nespím celou noc. 
 

Na jedovaté rostliny si pozor dej, 

když je pozřeš, nebude ti moc hej. 

Být vámi, tak bych to nezkoušel! 
 

Na jaře kytky kvetou, 

provoní ti zahradu celou! 

Kytky, co zlepšujou náladu, 

udělají radost úplně každému. 

I tomu nejsmutnějšímu. 

 

PŘÍRODA 

Tereza Slamjáková (ZŠ Baška) 

 

Lesy a louky 

najdeme v přírodě. 

Rostliny a kytičky 

rostou mi v zahradě. 

Kouzelné byliny 

voní mi v kuchyni. 
 

Na louce kvetou kytky a lítají motýli, 

jsou tam i rostliny a byliny. 
 

V lesích průzračný potok proudí. 

Listí padá ze stromů. 

Vždyť podzim kouzlí – 

podívej se nahoru!    
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JSEM KYTKA! 

Helena Charbuláková  (ZŠ Čeladná) 

 

S radostnou tváří lehnu si do trávy, 

mezitím co nade mnou poskakujou krávy. 

Ležím s tváří k nebi, proč bych měl též do země! 

Jen tak tu bezvládné tělo leží, a leží tu beze mě. 

Měl bych se spíš ovládat, nechce se mi něco stát a – 

počkat, kde to jsem? Po trávě se slehla zem! 

Jsem petrklíč v hlíně, 

když mě najdeš, neztratíš mě. 

„Měl bych se spíš vykopat, abych se do práce vrhl! 

Poznat totiž kamaráda bych jaktěživ nezavrhl.“, 

řekl jsem a vykopal se. 

Objevím se v trávě – zase. 

A potkal jsem levanduli! 

Žádné kytky tak krásně nevoněly. 

Levandule krásně fialová, 

voňavá a pastelová. 

Vedle známý – kopřiva, 

ten kámoše nemívá. 

Potom fialka, růže, pampeliška, bodlák, 

ti zas něco tvoří… beztak. 

Rychle a bděle byl jsem zpátky ve svém těle. 

Rozhlédl se po zahradě a viděl jsem kytky. 

Loukou se hemžily jako náš dům smítky. 

Louka je komplet tento stát, louka je komlet celá zem 

a až to taky pochopíš, na trávu si spolu lehnem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLOUBA LESA 

Vít Przywara  (ZŠ Hnojník) 

 

Pod stromem na kraji lesa 

rostou nádherné kytky, až srdce plesá. 

 

Nikým nerušené v klidu rostou, 

všem ukazují svou krásu prostou. 

 

Vydej se se mnou tam do té dáli, 

společně vzdáme čest rostlinnému 

králi. 
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KATEGORIE  IV.  

ŽÁBA 

Klaudie Raszková  

(ZŠ Jubilejní, Třinec) 

 

Čáry, máry, kuří nožky, 

zašla bába do sámošky. 

Pro trochu křenu s růžemi 

a knížky obalené kůžemi. 

 

Starou tvář omladit si chtěla. 

už i přísady všechny měla. 

Růže sladké do košíku dala 

a košík do rukou si vzala. 

 

Zelený kouř valí se domem, 

už jen přidat růže. Honem! 

V kotli to bouchlo a byl klid, 

bylo slyšet i vlky výt. 

 

Bába rychle popadla hrnek, 

div si neskopla palec o mlýnek. 

Zelený lektvar vypila hned, 

už se těšila na nový vzhled. 

 

V žaludku jí zabublalo, 

ve dveřích to zavrzalo, 

bába se v žábu proměnila, 

malá Áňa se v dveřích vynořila. 

 

Malou žabku si Áňa oblíbila, 

bába se v myšlenkách proklínala. 

Uznání odborné poroty 

 

RADOST 

Kateřina Divišová  

(ZŠ J. Čapka, Frýdek-Místek) 

 

Vlčí mák se na louce červená, 

tráva pokrytá rosou je krásně zelená. 

Pro mou duši je to jako pohlazení, 

nic krásnějšího než vůně kytek není. 

 

Stromy se ohýbají ve větru, 

kapičky deště mi stékají po svetru. 

Čas jakoby se náhle zastavil, 

ten pocit, ta vůně kapradí. 

 

Zdržím se tu ještě na chvíli, 

natrhám kvítí mamince za píli. 

Je to tady jako v pohádce, 

šumění vody dodává tomu na kráse. 

 

 Na obloze rozptylují se mraky, 

sluníčko v dáli objevuje se taky. 

Na pampeliškách kapky deště, 

v mé hlavě zní: “Zůstaň tady ještě!“ 

 

A tak se posadím pod veliký strom, 

pozoruju motýly, kteří mají nejspíš shon. 

Zahledím se nad sebe, spatřím duhu 

a sluníčko, které na mě směje se. 

 

Začíná se stmívat,  

ptáci slétají se do svých hnízd. 

Mě se chce zpívat, 

je tak skvělé moct tu být. 

 

Život je najednou tak krásný, 

plný lásky, klidu a básní. 

Tohle je ta pravá radost, 

láska, příroda a žádná starost. 

Uznání žákovské poroty  
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VŠELIJAKÁ ZELEŇ 

Richard Kukucz (ZŠ Hnojník) 

 

Rostliny jsou zelené, 

to už dobře víte, 

jakou ale sílu mají, 

ještě uvidíte. 

 

Zdobí ten svět krásně, 

nejhezčí je to v létě. 

Pak na zimu zas 

zasněží všechen kras. 

 

Zaslouží si medaili 

velkou jako svět, 

ale zas pak v tu chvíli 

nemůžu přispět. 

 

Tu krásu kolem sebe 

nevidím jen tak, 

v zemích je to jiné, 

úplně naopak. 

 

Šikovná jsi velice, 

jako Pat a Mat. 

Velké díky, zeleni, 

chceme ti teď dát. 

 

 

KVÍTÍ 

Tomáš Novotný (ZŠ Hnojník) 

 

Ptám se tě do ouška, 

víš, co je Mateřídouška? 

Na tvoji tvář slunce svítí, 

vůni máš jak jarní kvítí. 

 

Byliny, rostliny, 

všeliké býlí, 

užívejme tuto 

společnou chvíli. 

 

Máš z toho husí kůži, 

když dostaneš pugét růží. 

Tvé plavé vlásky, 

co svítí jak sedmikrásky. 

 

Na tvé křtiny 

natrhal jsem kopretiny. 

Na tvé jmeniny 

zase jiné rostliny. 

 

Tvá tvář září jako orchidej, 

je krásná jak Muchova Slovanská epopej. 

Zafoukal jemný letní vánek 

a nás přemohl večerní spánek. 

Já měl v tom spánku jediný sen, 

aby nikdy neskončil tenhle nádherný den. 
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O (PRO) NI         Matyas Okonský (ZŠ Frýdlant n.O., nám. TGM) 
 

pro ni bych šel kamkoliv 

cokoliv pro ni udělal 

snesl všechny růže světa 

růže je nádherná, jako ty jsi byla  
 

ale každá kytka vadne 

řekla „budu tě milovat, 

dokud poslední list růže neopadne“ 
 

růže zvadly, zčernaly jako její srdce 

teď dělá, že neznáme se 

v slzách se to všechno nese 

srdce tohle neunese

 

 

je to všechno pryč 

jako rudé kytky lístky 

jako stromu listí 
 

i přesto pro tebe růže mám 

pro tvůj úsměv slabost mívám 

city k tobě chovám 

v tvých očích se rozplývám 

 

 

 

 

MÁ MILOVANÁ      Aneta Vyvialová (ZŠ Frýdlant n.O., nám. TGM) 
 

Jednoho dne v srpnu 

roku dva tisíce pět 

narodily se sestry  

a měly ruce v pěst. 
 

Na počest jejich narození růže zasely se 

a sestřičky se smály. 

Svou řečí spolu bavily se 

a ničeho se nebály. 
 

Jak tak rostly, 

měnil se jim svět, 

však v dobrém i ve zlém 

milovaly se. 
 

Žádné hádky, žádné spory, 

obě holky z venkova, 

proč by se hádati měly, 

když jsou to dítka spojená. 
 

Však sliby, že se neopustí, 

že navždy spolu zůstanou, 

staly se jen minulostí, 

úsměvy se rozplynou. 
 

Jednoho dne, když jsem přišla domů, 

rodiče smutněli u jídelního stolu. 

Černých růžiček habaděj na stole leželo, 

všude a všude se jenom brečelo. 
 

Když odkryje náruč matka má, 

hned padnu s brekem na kolena. 

Sestra pobledlé tváře má, 

už ani trochu nedýchá. 
 

„Co já teďka dělat mám, 

vždyť já druhou svou půlku nemám!“ 

Ztracena jsem na světě, 

když u sebe nemám tě. 
 

Ale co to vidím na tvém hrobu? 

Není to růže, stejná, co kdysi se zasela? 

Už vím! Tohle je květina, 

do které jsi převtělena. 
 

O tuhle růži se starat budu, 

téhle nikdo neublíží. 

Ani se k tobě nikdo nepřiblíží, 

chodit za tebou každý den budu. 
 

A tohle je konec příběhu mé milované, 

které je tohle psaní věnované. 
 

Jožinko, tohle je pro tebe, 

posílám ti to do nebe. 

   



19 
 

I JÁ MÁM PRÁVO TĚ MILOVAT         Kateřina Kolouchová (ZŠ Palkovice) 
 

Jdu letní krajinou, 

chci žít jen pro tebe. 

Nemyslím na jinou, 

dýchám jen pro tebe. 
 

Ve všech květinách ty se mi odrážíš, 

když kolem mě jen tak procházíš. 

Ty ani nevíš, že tě mám rád, 

zajímá tě jen ten Konrád. 
 

Ach ten tvůj Konrád 

je takový hulvát! 

Vždyť si tě neváží, 

jenom tě uráží! 
 

Prý ať zapomenu. Ale jak mám, 

když se tak podobáš všem květinám. 

Jsi jako pampeliška uprostřed lesa, 

na které všechna krása jen plesá. 
 

A kdo to nevidí, tak je snad slepý, 

vždyť všichni kluci se na tebe lepí. 

Oči máš modré jak šeřík,  

to je tvůj oblíbený keřík.

 

Proč ale já jsem pro tebe jen vzduch, 

když ty jsi pro mě vším? 

Já vím, že mám spoustu much, 

vtom se od tebe liším. 
 

Nikdy se nebojíš říct svůj názor 

a já tě mám rád i přes tvůj odpor. 
 

Kytici růží 

chtěl bych ti dát, 

však tolik mě úží 

ten hrozný strach. 
 

Co když ale nejsem tvůj typ? 

Co pak se mnou má být? 

Odmítneš mě a necháš tak, 

budu si připadat jak hlupák. 
 

Abys byla šťastná chci jen, 

aby radostný byl pro tebe každý den. 

Překrásná pampeliško, 

má drahá Eliško! 

 

 

 

NEKONEČNÁ LÁSKA       Eva Suchánková (ZŠ Dolní Domaslavice) 
 

Na zahrádce spousta kvítí, 

sluníčko na mě nádherně svítí. 

Levandule, pampelišky, sedmikrásky 

jsou symboly naší lásky. 

Každičkou chvíli myslím jen na tebe 

a přitom se dívám průzračně na nebe. 
 

Miluji tě, víš to však, 

včeras´mi k výročí přines´vlčí mák.  

Když jsme spolu, nezajímám se o nic, 

ty pro mě znamenáš nejvíc. 

Vždy si sedneme na zahrádku 

a pěstujeme naši společnou lásku.

 

Dnes jsi mi přinesl nádherné růže, 

udělal bys pro mě cokoli – 

klidně i porušil veškeré zákony. 

Naše láska je velmi silná, 

to však každý samozřejmě pozná. 
 

Když jsme se šli projít po poli, 

lítali nad námi velicí sokoli. 

Tam roste divizna, tam zase tupilán, 

jaký je vlastně náš společný plán? 
 

Chytíme společně svoje dlaně 

a budeme utíkat do dálky za les. 

Jedna kopřiva přerůstá druhou, 

to nás ty nožky štípat budou! 

A přesto, s tebou mi nic nevadí, 

utečme rychle, daleko a potají.  
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KRÁSNÝ SVĚT 

Filip Musiol (ZŠ Dolní Domaslavice) 

 

Rostlin je plný svět, 

dokážou srdce rozechvět. 

Díky krásným rostlinám 

lásky plno posílám. 

 

Na loukách je plno barev, 

taky plno drobných larev. 

Brouci na květy sedávají, 

potom sladce usínají. 

 

Na náš svět je krásný pohled, 

když zima všechno zasněží. 

Potom vzniká krásný led, 

děti už tam běží. 

 

 

 

 

 

V zimě ptáci odlétají 

někam, kde je teplo. 

Dívám se, jak poletují, 

doufám, že je to vzeplo. 

 

Důležité je se o svět starat a ne mu škodit. 

Někdo by se mohl taky pěkně zlobit! 

Měli bychom náš svět chránit, 

dobrého člověka v sobě najít. 

 

Vždyť jsme světa součástí, 

tak proč ho ničit? 

Chováme se jak vymytí, 

musíme na sobě cvičit. 
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MELUZÍNA  

Adéla Ponczová (ZŠ Jubilejní, Třinec) 

 

Nebeská modř. Kdo ví, kde indigové nebe končí? 

Odstíny němoty, jež snoubí se nad světélky zdola, 

vítr mezi letkami svou vyvolenou k sobě volá, 

srdce má zkřehlé, zasněžené, v ledových očích… 

 květy pomněnek. 

Za dnů prolezlých deštěm, tehdy za dnů tmavých, mrazivých, 

kvílí i naříká, strhává větrem tam, kde voní čerstvé hroby, 

vydechuje nazelenalou polární zář, pase bílé soby, 

v šatech z ranní rosy, za opaskem snítka sušených… 

 květů pomněnek. 

Malá, největší, růže na polštáři blankytné postele, 

ranní tvář slunce, večer luna zrcadlí se v ní, 

Našlapuj lehce! Schoulená na mechu o křídlech sní. 

Pod kůží pokrytou jinovatkou, skryté, skryté na těle… 

 květy pomněnek. 

Je to snad víla, je to snad bludička, co vede tě k smrti, 

iluze či představa, ale ten smutek se nezdá hraný. 

Leknín na hladině, nad stromy krouží křišťálové vrány. 

V očích slzy, stříbřité kapky sněhu a v dlaních drtí… 

 květy pomněnek. 

Prázdná tvář maskou zdá se být, mráz útlými pažemi běží, 

šípkové trny v dlaních, zatmění měsíce, 

skelné oči, bledá pleť, bílých květů tisíce. 

Půlnoc. Vedle mrtvého těla v závěji zmrzlé leží… 

 květy pomněnek. 
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ŽIVOT 

Lucie Zamazalová (ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek-Místek) 

 

Láska, ta ti nestačí, 

smutek, ten tě zamračí. 

Žlutá kytka, krásný den, 

pampelišku, tu si vem! 

 

Každé ráno vstávám sám, 

aspoň kaktus, ten ti dám! 

Místo prášku při svítání 

vždy jen jedno prosím: 

„Slunečnice, dej mi aspoň 

zrnko ranní…“¨ 

Cestou z domu nevidno 

sedmikrásky, kopretiny, to je jedno… 

Krásný žlutý tulipán 

roste v poli sám a sám. 

 

Roste nevědomky, co s ním bude, 

vesele si prozpěvuje. 

Jeho city asi raním, 

nikdy si ho nezasadím. 

 

K tulipánku už se blížím, 

pro lepší den cestou vzhlížím. 

Utrhnu ho, vezmu život, 

on nic neví, ten je mimo. 

 

Doma každý ptá se mě: 

„Kde jsi ho vzala? Krásný je!“ 

Já jen tiše odpovídám: 

„Ten stál v poli sám a sám…“ 

 

Jeho jasné žluté kvítky 

udělají krásný den. 

Vždyť ten život je prostořidký, 

když není láskou zasažen.

 

Každá kytka, každé býlí 

nikdy nedá den bez síly. 

Láska k němu, on ji cítí, 

nezapomeň, není pouhé kvítí! 

 

Život si píše každý sám, 

s tím já nic neudělám. 

Vemte kytku, přivoňte si, 

u toho uvědomte si: 

 

Ať je žlutá nebo černá, 

ta vám bude navždy věrná. 

Starejte se o ni do posledna, 

byla s vámi, jela ze dna. 
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VESNIČKA SKŘÍTKŮ 

Adéla Radová (ZŠ Palkovice) 

 

 

 

Skřítci se starají o květiny, 

říkají, že je to krásné. 

Jsou tam i nějaké byliny, 

svítí tam sluníčko jasné. 

 

Postavili vesničku 

nedaleko luk. 

Vedle jejich domečků 

všude samý hluk. 

 

Chtějí schovat kvítí, 

třeba k sobě do vesnice. 

Před všema, co ho zničí 

a skládají květiny do světnice. 

 

O týden později 

všechen rozruch pominul 

a semínka zasázejí  

tam, kde se porost rozplynul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teď už všechno kvete 

a je to jako dřív. 

Jarda už se zase plete 

do stébel a hlív. 

 

Celá skřítčí vesnička 

už se zase směje 

včetně brumly Pepíčka 

a to všechny u srdíčka hřeje. 

 

Uspořádali oslavu 

na to, že měli štěstí. 

Já to myslím opravdu, 

jinak použiju pěsti. 

 

Nech toho, 

pobízeli Jardu. 

Ferda říkal do toho, 

jinak si neužiju srandu. 
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LOUKA 

Tereza Wieczorková  

(ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek-Místek) 

 

Němě stojí před rozkvetlou loukou 

a hledí na květy. 

Však slzy její pomalu kanou 

a smáčí ony božské nevěsty. 

 

Na kolena padá, 

mezi kvítím se utápí. 

Ach, nikdo ji teď nevidí, 

mezi květy tiše trpí. 

 

Bývala krásnou květinou, 

rozkvetlou a beze strachů. 

Avšak lidé stvořili 

i tuhle schránku plnou netvorů. 

 

Jako sedmikráska nevinná 

žila blaze mezi lidmi. 

Stala se však růží trnitou, 

co utíká se do tmy. 

 

Teď leží a s nářkem povídá květům, 

jaká byla, než se otevřela světu. 

Jaká byla a čím je teď, 

když v tom uslyšela onu větu. 

 

Modré chrpy šeptají ve větru, 

dávají jí naději. 

Když tak krásné věci mohou býti, 

nemusí se báti v světu. 

 

Unavena leží a kouká, 

pozoruje růže, 

co mají trny ostré tak, 

že odeženou muže. 

 

Z temnoty lesa volá hlas, 

lidé hledají tělo oné dívky. 

Ona však jen tiše hledí 

na plochu, kterou tvoří stonky.

 

 

 

 

Stříbřitý měsíc 

shlížející nad loukou 

vidí bledou tvář, 

stávající se netvorů loutkou. 

 

Všude barvy a vůně, 

tak krásný okamžik. 

Ona však mezi květy 

hledá pouze únik. 

 

Růže slyší její nářek,  

chrpy chytají její slzy. 

Stébla trávy proplétají se 

mezi jejími vlasy. 

 

Mezi kvítím zemřela 

a na tom místě roste květina 

s velkým bílým květem. 

Na té louce…jediná. 

 

 

 


