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V Dobrušce psaly děti básně z 
klobouku           

-           
 

     Sborníček Básně psané "z klobouku" vznikl v rámci celorepublikového projektu Poezie 
na drátě, kterého se knihovna v Dobrušce poprvé zúčastnila. Autoři všech básní jsou malí 
čtenáři dětského oddělení a nejmladšímu z nich je pět let. 
 
      Každý čtenář si z klobouku vylosoval tři slova, která následující báseň musela 
obsahovat. Některé z výtvorů jsou opravdu malá umělecká dílka.  
 
      Ostatně posuďte sami dle následujících ukázek. 
 
      Popletená báseň 
Kytky padaj, vločky kvetou, 
ryby jedí trávu mletou. 
Sněhulák má barvu zlatou, 
slunko je vystláno vatou. 
Na shledanou příště zase 
v básni, jak se prase pase. 
 
      Luštinová, Hynková, Moravcová 
 
      Moucha 
Letěla moucha, letěla 
Do kastrolu vletěla. 
Zaječí slečna se otočila, 
Přes plot právě skočila. 
 
      Žáci ze ZŠ Fr. Kupky 
 
      Byl jednou jeden král 
Byl jednou jeden král, 
ten na chytrého si hrál. 
Na žezlo napíchnul korunu a prohlásil: 
"Tady už pracovat nebudu." 
Sebral svoje poddané 
a odjel s nimi do háje. 
Pozor! Háj to byl zelený, 
po večerech se tam pásli jeleni. 
Lidé, jen co jeleny zahlídli, 
cukr jim hned nabídli. 
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Jelen hlavu odvrátil, 
ke králi se obrátil. 
"Hej Ty, králi, na co cukr? 
Zato Tvoje koruna by byla supr." 
Král s tím hned souhlasil 
a korunu mu na parohy narazil. 
Když uviděl to lid, 
dech se jim vyrazil. 
"Náš král, a jen jelen 
ho takhle porazil?" 
Na krále se obrátili: 
"Korunu naši sebral jsi nám, 
Ty jsi osel, ne náš král!" 
 
Král se urazil 
a šel domů, 
zalezl si na půdu 
a nemoh dolů. 
Tak takhle skončil král, 
co na chytrého si hrál ... 
 
      Marcela Grulichová 
 
      Stavíme sněhuláka 
Stavíme si sněhuláka 
z vloček a bláta. 
Sněhulák je celý hnědý 
od té blátivé hlíny. 
Slunko tady svítí, 
sněhulák se roztává  
a smutek u nás doma nastává. 
Ten pokračuje dál, 
až do vánočního večera,  
kdy se úsměv na tváři ukáže. 
Stromeček se rozsvítil 
a viděl jsem  
spoustu dárků pod ním. 
Máme radost, že už sněží. 
 
      V. Doležalová, Ch. Bowmanová 
 
Mám ráda vidličku, 
stejně jako moji paličku. 
Mám ráda talíř, 
miluje mě malíř. 
Našla jsem nůž, 
vypadá jak kuš. 
 
      Veronika Doleželová 
 
Ráno raníčko Anna vstala, 
z bělavé peřinky vyskočila. 
Obula šatky a botky rudé, 
zítra sněhuláka stavět bude. 

Stránka č. 2 z 3SVK HK - výpis článku "-: V Dobrušce psaly děti básně z klobouku"

30.3.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=906



 
      Žáci ze ZŠ Polická 
 
Klouzačka byla, 
mládež při tom dováděla. 
Sněhuláky dělali, přitom se radovali, 
skákali a koulovali, 
ale také bobovali. 
Mráz jim vůbec nevadil, 
Petr sněhem radostně pádil. 
Přišel večer, v kamnech dřevo praská, 
máma děti ve dveřích vítá, 
dá jim dobrou polívku, 
děti loudí o pohádku. 
Tak dobře,  
přečetla jim pohádku 
a dala jim pusinku. 
 
      Kristýna Nováková  
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