
PRÁZDNINY 
Petr Sedlák 

 

Už se těším na prázdniny, 

každý rok je trochu jiný. 

Kampak letos - kdo to ví? 

K babičce a dědovi, 

chytat kapry u rybníka, 

hrát si s dětmi na vodníka, 

sjíždět řeky, zlézat skály, 

ať sluníčko hřeje, pálí ... 

Už se těším na prázdniny, 

každý rok je trochu jiný. 

Do tábora s kamarády, 

poznat nové zámky, hrady, 

nové kraje, nové tváře, 

kolem ohně, při kytaře. 

Nebo moře s vodou slanou? 

Po prázdninách na shledanou. 

 

 

PRÁZDNINY 
Hana Dalibabová 

 

Začaly nám prázdniny, 

kufry zabalíme. 

Léto plné zmrzliny, 

kolo seřídíme. 

Vlak už houká, 

slunce pálí, 

voda šplouchá, 

ostrov v dáli. 

Vůně jídla, 

sucho v krku, 

letní sídla, 

rychle mrknu. 

Mraky běží, 

obloha tmavne, 

vlny leží, 

blesk už padne. 

Bouře končí, 

moře tichne, 

lidé poskočí, 

slunce svitne. 

 

 

 

PRÁZDNINY 
Vanessa Godárová 

 

Škola už nám skončila, 

pročpak bych se mračila, 

nasedněme na kola, 

my kámoši, dokola 

objedeme svět. 

Slunce se nám usmívá, 

vítr jen tak povívá, 

My se prostě radujeme, 

bunkry v lese budujeme 

Tohle bude dlouhý let. 

Zmrzlina je všude, 

kde jí jenom koupíme? 

léto cítím všude 

jak to všechno skloubíme, 

máme tolik plánů. 

Musíme jet k moři, 

než nohy horkem shoří, 

poplujeme tam a zpět 

prozkoumáme celý svět. 

Začneme hned k ránu. 

 

 

PRÁZDNINY 
Anna Pavelková 

 

Ráno vstávám, slunce svítí 

je tu prázdninový den 

v bazénu se voda třpytí, 

já radostně běžím ven. 

Sednu pod strom, nasnídám se, 

zavolám na svého psa, 

i s kysničkou na borůvky 

vyrážíme do lesa. 

Když do lesa dorazíme, 

proběhnem se pod stromy, 

kysnu plnou natrháme 

sejdem zpátky po poli. 

Když z procházky přijdu domů. 

obleču se do plavek 

seběhnu ze schodů dolů 

do bazénu skočím hned. 

 

 



PRÁZDNINY 
Lucie Ötwösová 

 

Když nám v červnu posledního 

zvonek zazvoní, 

Vyletíme ze škol rychle, 

kdo nás předhoní? 

Vidíme se na sluníčku, 

na lehátku spát, 

Vedle nás je milý soused, 

dobrý kamarád. 

Hrajeme si na hasiče, 

ryby pod vodou, 

Baví nás to od malička, 

jen tak náhodou, 

Spoustu lidí opouští nás 

z Česka na Maltu, 

Vykoupat se v moři, 

A pak-pohled pro Martu. 

A když chvíli nudíme se, 

Zajdem na brusle, 

Provoz aut nás nevyděsí, 

S klidem vyhnu se. 

Nebo vlakem na Kokořín 

S dědou zajedem, 

V Mělníku je přece krásně, 

Tak se projedem. 

Prázdniny jsou tady, táto 

Tak mě omluvte, 

Nebudu se chvíli učit, 

Taky to zkuste! 

Škola končí, zvonek zvoní, 

po schodech se běží, 

A já vidím Novotného, 

jak už v trávě leží. 

U nosu má ještě nudli, 

jak to člověk z vody má, 

vystrašené holky zrudly, 

tak proč s tím nic nedělá? 

Venku je to na omdlení, 

řekl Novák potichu, 

A pak Krejcar bez prodlení, 

sháněl žínku u Pichů, 

Novák asi nezvlád Slunce, 

tak svůj pupek povalil, 

Každý ho tam utěšoval, 

pak mu Franta ubalil. 

To nám tyhle prázdniny 

strašně krásně začaly, 

Tak tu všechny pozdravujte, 

já teď letím na Balli! 

 

 

 


