
 

ZAHRADA 

Sedím na zahradě pod stromem. 

Padá na mě listí. Sedím na zahradě pod stromem. 

Vítr mi fouká do obličeje 

Kolem je ticho. Vítr mi fouká do obličeje. 

Padá na mě listí. Kolem je ticho.  

Začíná mi být zima.       Pavel P. 

 

PODZIMÍ DEN 

Je podzim. 

Ze stromů padají barevné listy. Je podzim. 

Fouká studený vítr. 

Poslouchám déšť kapající na parapet. Fouká studený vítr. 

Ze stromů padají barevné listy. Poslouchám déšť padající na parapet. 

Cítím se klidně, bez starostí.     Veronika K. 

 

KRÁSY PODZIMU 

Parkem chodím stále dál. 

Krásná vůně podzimu a deště. Parkem chodím stále dál. 

Cítím vůni kávy kolem sebe. 

Slyším smějící se lidi. Cítím vůni kávy kolem sebe. 

Krásná vůně podzimu a deště. Slyším smějící se lidi. 

Cítím se velmi spokojeně.      Magdaléna J. 

 

TEPLO 

Venku prší. 

Místnost provoněla káva. Venku prší. 

Oheň v krbu plápolá. 

Jsem schoulená pod teplou dekou. Oheň v krbu plápolá. 

Místnost provoněla káva. Jsem schoulená pod dekou. 

Cítím se doma.       Zuzana S. 

 

KÁVA PŘI DEŠTI 

Vítr voní po dešti. 

Listí slabě šumí. Vítr voní po dešti. 

Z horké kávy stoupá pára. 

Nebe je tmavě šedé. Z horké kávy stoupá pára. 

Listí slabě šumí. Nebe je tmavě šedé 

Cítím se jako ve snu.      Alice Š. 

 

VOLNOST 

Listí padá z kopců. 

Skrz listí prosvítá večerní slunce. Listí padá z kopců. 

Vítr rozhýbává bukové listí. 

Různý život zabírá zem. Vítr rozhýbává bukové listí. 

Skrz listí prosvítá večerní slunce. 

Větší svobodu cítit neumím.     Patrik Š. 



 

KÁMEN 

Dřevěný most přes čirou řeku. 

Zvuky zvířat v okolí. Dřevěný most přes čirou řeku. 

Odlesky světla v kapkách vody. 

Ranní rosa a topoly. Odlesky světla v kapkách vody. 

Zvuky zvířat v okolí. Ranní rosa a topoly. 

Pohlcují mě.       Valérie K. 

 

ZASTAVENÍ 

Vezmu s sebou psa. 

Jdu nahoru na ostrov. Vezmu s sebou psa. 

Vyberu si plochý kámen. 

Hodím ho do řeky. Vyberu si plochý kámen. 

Jdu nahoru na ostrov. Hodím ho do řeky. 

Kámen mi vrátil silný úder.      Evelína K. 

 

ZAHRADNÍ KLID 

Sedím na houpací lavičce. 

Slunce krásně hřeje. Sedím na houpací lavičce. 

Kolem mě pobíhá pes. 

Nikdo mě neruší. Kolem mě pobíhá pes. 

Slunce krásně hřeje. Nikdo mě neruší. 

Jsem šťastná.       Karolína N, 

 

OZVĚNA 

Sedím na cizím místě. 

Na místě dosud nikým neobjeveném. Sedím na cizím místě. 

Hlasité ticho je všude kolem. 

Jen potok tiše zpívá. Hlasité ticho je všude kolem. 

Na místě dosud nikým neobjeveném. Jen potok tiše zpívá. 

Žiju.        Kateřina I. 

 

JEZERA V ALPÁCH 

Je chladné ráno. 

Jezero v temném stínu hor. Je chladné ráno. 

Paprsky vycházejícího slunce pozlacují hřebeny. 

Windsurfaři brázdí ledovou vodu. Paprsky vycházejícího slunce pozlacují hřebeny. 

Jezero v temném stínu hor. Windsurfaři brázdí ledovou vodu. 

Drobné oblázky studí pod chodidly.     Alžběta S. 

 

KOUZLO PŘÍRODNÍCH KRÁS 

Nacházím se u Bohinjského jezera. 

Pluji na loďce přes jezero. Nacházím se u Bohinjského jezera. 

Okolo mě plno ptactva a rostlin. 

Vrcholky hor jsou tak okouzlující. Okolo mě plno ptactva a rostlin. 

Pluji na loďce přes jezero. Vrcholky hor jsou tak okouzlující. 

Tady to mám ráda.      Adéla M. 



 

JARNÍ DEN 

Je jaro. 

Slunečné paprsky dopadají na okno. Je jaro. 

Vítr se prohání ulicemi. 

Stromy šumí. Vítr se prohání ulicemi. 

Sluneční paprsky dopadají na okno. Stromy šumí. 

Je mi dobře.        Adam H. 

 

PRÁZDNINY 

Voda je teplá. 

Práci krásně zpívají. Voda je teplá. 

Slunce příjemně hřeje. 

V okolí je klid. Slunce příjemně hřeje. 

Ptáci krásně zpívají. V okolí je klid. 

Je mi dobře.       Michaela N. 

 

LETNÍ ODPOČINEK 

Slunce hřeje na ruce. 

Zvuk vody narážející do břehu. Slunce hřeje na ruce. 

Listí šustí na stromech. 

Zpěv poletujících ptáků okolo. Listí šustí na stromech. 

Zvuk vody narážející do břehu. Zpěv poletujících ptáků okolo. 

Klid, relax a příroda kolem.      Matyáš L. 

 

PLÁŽOVÁ POHODA 

Ležím na vyhřátém písku. 

Paprsky mě pálí do zad. Ležím na vyhřátém písku. 

Kolem sebe cítím slanost moře. 

Slyším křik poletujících racků. Kolem sebe cítím slanost moře. 

Paprsky mě pálí do zad. Slyším křik poletujících racků. 

Cítím klid, pohodu a štěstí.      Karolína L. 

 

POBŘEŽÍ 

Stojím sám na pláži. 

Moře hlasitě šumí. Stojím sám na pláži. 

Mezi prsty cítím horký písek. 

Vítr mi fičí do vlasů. Mezi prsty cítím horký písek. 

Moře hlasitě šumí. Vítr mi fičí do vlasů. 

Užívám si ten klid.      Jan Š. 

 

POHODA 

Ležím pod slunečníkem. 

Popíjím chlazené pití. Ležím pod slunečníkem. 

Slunce hřeje.  

Moře se vlní. Slunce hřeje. 

Popíjím chlazené pití. Moře se vlní. 

Mé srdce jásá.       Natálie H, 



ZÁPAD SLUNCE 

Zapadá slunce. 

Cítím lehký závan větru.  

Louka kolem je krásně zelená. 

Všude kolem je ticho. Louka kolem je krásně zelená. 

Cítím lehký závan větru. Všude kolem je ticho. 

Zase se cítím jako doma.      Anna Š. 

 

NE VŽDY JE TO ČLOVĚK 

Ležíme na studené trávě. 

Slyším pouze náš klidný dech. Ležíme na studené trávě. 

Hrudník mi zatěžuje jeho hlava. 

Na námi modré nebe jen. Hrudník mi zatěžuje jeho hlava. 

Slyším pouze náš klidný dech. Nad námi modré nebe jen. 

Nekonečný klid, jistota a bezpečí.     ? 

 

TATO KRAJINA 

V lese studená voda zurčí. 

Na louce všichni ptáci pějí. V lese studená voda zurčí. 

Listy hnědé ze stromů padají. 

Sluneční paprsky pomalu se ztrácí. Listy hnědé ze stromů padají. 

Na louce všichni ptáci pějí. Sluneční paprsky pomalu se ztrácí. 

Tato krajina vždy mě vyléčí.     Karolína K. 

 

ŘEKA 

Práci zpívají. 

Kytky voní. Práci zpívají. 

Voda šumí. 

Je tu ticho. Voda šumí. 

Kytky voní. Je tu ticho. 

Je mi dobře.       Kristýna M. 

 

ŽIVOT V LESE 

Les šumí. 

Ptáci zpívají. Les šumí. 

Veverky skáčou po stromech. 

Listí na zemi šustí. Veverky skáčou po stromech. 

Ptáci zpívají. Listí na zemi šustí. 

Je mi dobře.       Dominik K. 

 

NÁHODNÁ BLBOST 

Jsem doma.  

Kocour leží na posteli. Jsem doma. 

Ryby plavou v akváriu.  

Kocour leží na posteli 

Jsem šťastný.       Jakub Z. 

 

 



 

MALÉ RADOSTI 

Za okny padá sníh. 

Pokojem se nese Vaňhalova sonáta. Za okny padá sníh. 

Zpod schodů volá Františka. 

Cítím citrusovou vůni hudby. Zpod schodů volá Františka. 

Pokojem se nese Vaňhalova sonáta. Cítím citrusovou vůni hudby. 

Miluji!        Štěpánka M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINCOVÝ VEČER 

Je mi zima. 

Venku je mráz. Je mi zima. 

Slyším hodiny, jak odbíjí čas. 

Hudba hraje v pozadí. Slyším hodiny, jak odbíjí čas. 

Venku je mráz. Hudba hraje v pozadí. 

Cítím se plná štěstí.            Alice V. 

 


