
 
 

Základní škola 

Čeladná, 

příspěvková organizace 

 

 

Z 5. ročníku literární soutěže 

 

 



 
 

 

Žáci tvořili svá díla dne 4. 11. 2022 na téma: 

Sport 

 

 

 

Soutěžní kategorie: 

I. kategorie: žáci 4. a 5. ročníků 

II. kategorie: žáci 6. a 7. ročníků 

III. kategorie: žáci 8. a 9. ročníků 

 

 

 

 

Kalusáře se zúčastnili žáci z těchto škol: 

1. ZŠ a MŠ Skalice  

2. ZŠ a MŠ Palkovice 

3. ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T. G. Masaryka 

4. ZŠ Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 

5. ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 

6. ZŠ a MŠ Dobratice 

7. ZŠ Čeladná 
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KATEGORIE I. 

SPORTOVÁNÍ 

Richard Foldyna (ZŠ a MŠ Skalice) 

Sportování je pro zdraví, 

vyber si sport, co tě baví. 

Jen si vyber, je jich dost, 

každý sport je pro radost. 

Můžeš skákat, běhat plavat, 

házet, kopat, poskakovat, 

dál bych mohl pokračovat, 

ale nechci, víte proč? 

Nikdo tě tam nenutí, 

dej se na chov labutí, 

nejlíp si je ochoč. 

Pokud tě sport ale bere, 

chceš být, jako Domča Pelé, 

tak se vrhni na fotbal. 

Brankář, hráč, či útočník, 

taky jsem si zahrál. 

Radši bych teď sportoval, 

než bych tuhle báseň psal. 

Uznání odborné poroty 

SPORT 

Richard Michna (ZŠ a MŠ Palkovice) 

Sport je zábava, 

je to velká paráda. 

Hraju fotbal, taky tenis, 

zdědil jsem to po rodičích, 

taťka hrál fotbal, mamka tenis. 

Znám taky i volejbal, 

nemůžu ho hrát, 

protože jsem malý, 

můžu ho mít rád. 

Je taky hodně zábavný, 

můžu se i smát, 

chtěl bych ho hrát. 

Fotbal, to je fuška, 

běhat tam a sem, 

honit se furt za míčem. 

Někdy se i fauluje, 

kopnou tě i do nohy, 

nejsme přece bábovky, 

přece nás to nebolí! 

Šachy, to je logika, 

nejsme přece fyzika, 

budeme i logika. 
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JÁ A VOLEJBALOVÝ TRÉNINK 

Viktoria Vašková(ZŠ Čeladná) 

Volejbal je sranda, i když někdy makačka, 

někdy do mě trefí balón a je ze mě řehtačka. 

Můj trénink je složitý, bývá taky neklidný, 

v sokolovně to pak buší, až to skoro trhá uši, 

někdy taky úrazy a jsme z toho na hrázi. 

Prstíčky nás bolí, až jsme z toho holí, 

smeče mi moc nejdou, tak mě někdy sejmou. 

 

JÁ A SPORT 

Eliška Ostarková (ZŠ Čeladná) 

Ráda skáču přes švihadlo, 

švihadlo mi uletělo. 

Taky jezdím na kole, 

bydlím vedle pole. 

Nemám ráda lyže, 

radši stavím chýše. 

Umím dobře plavat,  

nikdy nepřestávat.

SPORT 

Nela Stodůlková (ZŠ a MŠ Palkovice) 

Sport má plno disciplín, 

fotbal a tak dál. 

Některé jsou míčové, 

a jiné ve vodě. 

Baví mě ještě víc, 

když jsem na svobodě. 

Baví mě spíš pánské sporty, 

ty dámské moc ne, 

basketball a atletika,  

to jsou sporty moje. 

Hvězda, kotoul, výmyky, 

zvládám s prstem v nose, 

když by bylo nejhůř, 

tak uteču před únoscem. 

Vybíjenou hrajem taky, 

baví mě moc. 

Někdy usínám s míčem 

na dobrou noc. 
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FOTBAL 

Adéla Jelenová (ZŠ a MŠ Dolní 

Domaslavice) 

Ať jsi holka, nebo kluk, 

ono je to asi fuk. 

Lenka, Sára, Michal, David, 

nepřestane je to bavit. 

Všechny tady krotíme,  

pak se však zapotíme. 

Potom, když tam doběhneme,  

pořádně to oslavíme. 

Po oslavě odpočiň si,  

zítra máme zápas v Třinci. 

Odpočívej pořádně,  

zítra si to rozdáme. 

 

TRÉNINK 

Karolína Kouřilová (ZŠ a MŠ Horní 

Domaslavice) 

Lezeš, běžíš, sportuješ, 

tohle zvládneš, běž, běž, běž. 

Pozor, míč, chyť ho, chyť,  

byl jsi dobrý a co teď? 

Další kolo, proč teď hned? 

Dobře, získám lepší vhled. 

 

Tak to bylo něco, 

copak bude teď? 

No jo, půjdeme na oběd,  

po obědě zápas, 

hurá za mamkou zas. 

A druhý den tělocvik,  

zacvičit a zas cvičit. 
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SPORTOVÁNÍ 

Alžběta Kocourková (ZŠ a MŠ Skalice) 

Sportování mě moc baví,  

je to pro mé dobré zdraví. 

Lyžování – dobré sportování,  

baví mě i bobování. 

Bruslení na ledě,  

myslím, že to pojede. 

 

Skok do dálky, plavání,  

běh a skákání,  

tohle je to sportování. 

Se školou i s rodinou,  

chodíme s omladinou. 

Všude možně v Česku,  

hotelu, či kempu – běž tu. 

 

SPORTY 

Daniela Broňová (ZŠ a MŠ Dobratice) 

Sporty skoro všichni rádi mají, 

trošku na sobě zamakají. 

Každý má svůj oblíbený,  

skoro každý z nich je skvělý. 

Fotbal kluci radši hrají,  

plavání holky rády mají. 

Běh, třeba na zastávku,  

když doháníš kamarádku. 

Tenis je pro někoho lepší,  

stolní, ten je jen menší. 

Je jich hodně, to mi věřte,  

stovky jich je, to si pište! 

Kolo skvělé taky je,  

který u vás vyhraje? 

 



7 
 

SPORT 

Simona Voznicová (ZŠ a MŠ Dobratice) 

Sportování, to je dřina,  

jako tahle pavučina. 

Všichni moji kamarádi,  

sportování mají rádi. 

 

Plavání, bruslení, skákání,  

nejlepší je tleskání. 

Je to hraní, zábava,  

ale někdy otrava. 

Do fitka si zajdem vždy,  

ale ven však jen někdy. 

U telky si večer sednout,  

zavřeš oči, jdeš si lehnout. 

PLAVÁNÍ 

Anežka Uhlářová (ZŠ Čeladná) 

Plavání je dobrá věc,  

bazén je tak, jako klec. 

Teplá voda, teplý břeh,  

slyším jenom samý řev. 

Sloni, zebry, opice, 

už plavou i slepice,  

taky nosí čepice,  

plavečky i krabice,  

vyfotím to Aničce,  

mojí malé sestřičce,  

říkáme ji čertice.  
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KATEGORIE II. 

VÝHRA 

Ava Wilde (ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, 

Náměstí T. G. Masaryka) 

Ruce mi kloužou na fostanu,  

kdy se ozve signál, ať vstanu? 

Po tváři tečou kapky potu,  

cítím, jak přistávají na botu. 

Srdce bije, je čím dál rychlejší,  

už neslyším hlasy, chtějí být hlasitější. 

A je to tu, ten ostrý zvuk,  

dokonce zaduněl i přes ten hluk. 

Nohy mě donutí vzpružit se vpřed,  

vítr mi hladí vlasy, přitom nemění jejich 

vzhled. 

Teď není čas se ani ohlédnout,  

vše, co chci vidět, je jen dráha přede mnou.  

Už vidím cíl, zpomalit nedokážu,  

ten pocit radosti snad za chvíli ukážu. 

Jen pár kroků, dám hlavu vzhůru,  

v srdci chci cítit jen samotnou výhru. 

Uznání odborné poroty 

SPORT 

MatějPastuszek(ZŠ a MŠ Dolní 

Domaslavice) 

Lyžování, to je na nudu lék,  

ale prvně použij vlek. 

Jdeš dolů a jsi fuč,  

vtom vidíš, jak někdo nese punč. 

Když čekáš v té dlouhé řadě,  

stihneš vyjít klidně na Praděd. 

V létě zase se fotbal hraje,  

vedle v hale led už taje, 

V této bráně nuda je,  

protože tvůj tým vždy vyhraje. 

Tady na Zemi, tu jsme v ráji,  

včera jsme prohráli, to je v háji. 

Na řece kánoe jedou,  

kampak jejich cesty vedou? 

A zas je tu zima, zimní kraj,  

zase mezi lidmi sáně maj. 

Koulování, to je super věc,  

letí koule, jak by smeč. 

Tuku lehce zbavit se dá,  

Když víc pohybu se přidá. 
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JEZDECTVÍ 

Veronika Walker (ZŠ Čeladná) 

Jezdectví je těžký sport, 

není sladký jako dort. 

Když má koník hlad,  

tak si ho pohlaď. 

Když koníka svědí ucho,  

řekni: „Leť pryč mucho!“ 

Když koník skáče,  

pozor, ať nepláče! 

Už se blíží soutěž,  

dej pozor na loupež! 

Když koník letí vzduchem,  

zavři oči a přemýšlej duchem. 

Cílovou čáru přejeli, 

 všechny soupeře předjeli. 

Vítězné kolečko objeli,  

pak s hrdostí odjeli. 

Koníkovi nožky odpočívají,  

jezdcovi stužky se třepotají. 

Sportovní víkend je za námi,  

tak příště jeď s námi. 

 

SPORT 

Albert Michna (ZŠ Frýdek-Místek, Elišky 

Krásnohorské) 

Sport je jako každý jiný,  

neobejde se bez zlomeniny. 

Při fotbalu, při běhání,  

klidně také při skákání. 

Jedna chybka, to je hned,  

mohl bych vám vyprávět. 

Zlomenina, nemocnice, 

rentgen, obvaz a co více? 

Příjemné to samozřejmě není,  

jistě ve vás zlost už pění. 

Ať už to je noha, nebo ruka,  

vždy to bolí, když vám puká. 

Pro někoho sport je slovo vulgární,  

ale u mě tomu tak není. 

Pro mě je sport zábava, 

když hraji, radost nastává. 

Běhám ze všeho nejradši,  

protože mě běh povznáší. 

Běhat se dá kdekoli,  

ale nejlépe se běhá na poli. 

Tímhle bych to uzavřel  

a už bych to dál nerozvíjel. 

Někdo ho má rád a někdo ne 

 a tak to vždycky zůstane. 
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MŮJ OBLÍBENÝ SPORT 

Ema Žurková (ZŠ a MŠ Palkovice) 

Sporty já mám hodně ráda,  

jen volejbal má srdce mé, 

ale je tu jedna rada,  

dávej pozor na ruce své. 

Na začátku protáhni se,  

hlava, záda, nohy, ruce,  

pak na hřiště těšíme se,  

tam balóny letí prudce. 

Na hřišti pozor dáváme,  

když trenérka nám vysvětlí,  

ať pro balóny běháme, 

ne moc velkou rychlostí. 

Pak zápas náš začít může,  

o balóny bojujeme,  

když už ale letí níže,  

ty už jen tak nevezmeme. 

Tohle máme všichni rádi,  

když na konci vyhrajeme, 

pak už trenérka nám radí,  

ať soupeřům děkujeme. 

POŽÁRNÍ SPORT 

Stella Izvorská (ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, 

T. G. Masaryka) 

K požárnímu sportu potřebujem: 

Nedostat do hlavy rozdělovačem, 

nezbytné jsou dvě savice 

a taky dvě proudnice,  

čtyřikrát C hadice 

a dvakrát B hadice, 

přenosný agregát měli bychom mít  

a po útoku sací koš mýt. 

 
Mistři světa můžem klidně být,  

či jiné ligy rychle obsadit. 

Například SDH Metylovice ženy, 

ty chtěly i letos mistryně Moravskoslezské 

ligy být,  

mistryně nebyly, 

i když do sebe dostávaly živiny. 
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SPORT 

Nela Hrozková (ZŠ Frýdek-Místek, Elišky 

Krásnohorské) 

Běhám velmi ráda, 

máte doufám kamaráda,  

vemte ho teď za ruku. 

Utíkejte ostošest,  

máte doufám ještě dech.  

Nezapomeň na svačiny,  

máte tam buchty matčiny. 

Sedněte si na lavičku,  

otevřete si krabičku,  

jsou tam buchty makové,  

máte rádi takové. 

Taky ráda plavu, ve velkém bazénu, 

plavu prsa, šipky skáču, 

skočím někdy na placáka, 

táta mě pak poplácá. 

Chodím taky na hory, 

sousedi zrovna kopou brambory. 

Na horách je kraví statek, 

mívají tam velký zmatek. 

Máme doma králíčka,  

má bílé ušíčka. 

Skáče, běhá velmi rád,  

mrkvičku si dá dvakrát. 

Sport je velmi namáhavý,  

chodím domů utahaný.  

Vyhrál všechno ve sportu,  

zaslouží si velkou dortu. 

 

BLÁZNIVÝ SPORT 

Jáchym Kubeš (ZŠ Čeladná) 

Jednou se fotbalista 

vydal hrát fotbal. 

Přestal ho bavit,  

tak zkusil florbal. 

Florbal ho bavil,  

ale nedlouho,  

dostal míčkem do hlavy 

a zanedlouho házenou se naučil. 

Vyzkoušel ho,  

naučil se. 

Hrál ji proto, 

aby věděl více. 
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Když se rozhodl, 

přestal ji hrát,  

myslel si, že tenis  

lepší bude akorát. 

A tak se tenis naučil,  

krásně se z něj poučil,  

ale najednou,  

co tam v dálce vidí  

nádherný sport 

pro více lidí. 

Zjistil to krásné jméno,  

jmenoval se basketbal. 

Bylo to přesně ono,  

byl dobrý, jak ten fotbal. 

Netrvalo dlouho, 

už ho nebavil,  

hrál ho asi proto,  

aby se zabavil. 

Ale najednou  

zjistil tu pravdu. 

Fotbal hrál nejvíce,  

ten nejlepší ze sportů. 

MŮJ MILOVANÝ SPORT 

Eliška Kӧrbelová (ZŠ Čeladná) 

Kolo, běh a lyžování, 

nejlepší je veslování. 

Tam se hodně bojuje,  

ale hlavně vesluje. 

Od Asie do Afriky,  

na pólu studí prstíky,  

nemám žádné zábrany,  

s autem jsou jen kolony. 

Nežli autem, raději pěšky,  

kolo, nebo koloběžky. 

Můžu lézt i po stromech, 

 pro ty mi i stačí dech. 

Po škole úkoly dělám,  

potom i s holkami běhám. 

Kdo sportuje, ten je zdráv, 

tak se přitom hezky bav. 
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SPORT 

Karel Havlů (ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice) 

Sport mě moc baví, 

trošku se v něm slaví. 

Sport je moc slavný,  

hlavně když v něm vyhrávají. 

Sport je i krvavý,  

když na kolech padají. 

Sport je skoro v celém světě,  

cizinci vyhrávají v České republice. 

Sport je moc zábavný,  

může být i bezvadný. 

Sportovat se dá i na břehu,  

když můžeš lyžovat po sněhu. 

Sport je i škaredý,  

když se kosti lámou. 

Sportuje se i ve vodě,  

například, když plavou. 

Sport je i hrozný,  

když boxují do masa a kosti. 

Sport je i kulatý,  

když v něm kužely padají. 

Při sportu pláčou,  

když do vody skáčou. 

Při sportu váhají,  

když maraton běhají. 

Při sportu se dech tají,  

když do míče kopají. 

Sport je příliš náročný,  

když se cítíš bezmocný. 

 

MŮJ VZTAH A ZÁŽITKY ZE SPORTU 

Marie Kopřivová (ZŠ a MŠ Palkovice) 

To bylo tak jednou v létě,  

vyprávím mé tetě. 

Jak já jsem se zranila,  

o topení málem zabila. 

U topení teda nezůstávám,  

klidně kámen tu přidávám. 

Jak byl kluzký, já netušila,  

o něj jsem zadnici narazila. 

O závodech ani nemluvím,  

co bych řekla dál, nevím. 

Je toho strašně moc,  

všechno říct, mi zabere celou noc. 
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Zlomená ruka, zápěstí v háji,  

noha vykloubená někdy v máji. 

Dech vyražený, modřin pár,  

lyže mě nepustily z jejich spár. 

Tkanička se mi zamotala,  

bolest na mě těžce dopadla. 

Zvrtnutý kotník, natažený sval,  

moc dlouho nepoběžím oblíbený cval. 

 

SPORT 

Tereza Vosičková (ZŠ Čeladná) 

Nemám ráda sportování,  

kolo, běh a lyžování. 

Tam se právě bojuje  

a tamhle se zas vesluje. 

Běhání je moc těžké,  

v televizi je zas lehké. 

Kilometry od startu,  

běžím si a nemám partu. 

Nežli busem, radši pěšky,  

pěšky, nebo koloběžky. 

 

Mrakodrap je vysoký,  

skála je úraz veliký. 

Můžu lézt i po stromech,  

spadnu a pak nemám dech. 

Lézt a šplhat můžu,  

já pak říkám nemůžu. 

Tak já začnu sportovat,  

ať se mohu radovat. 

Protože, kdo sportuje rád, 

ten je potom pěkně zdráv.

 



15 
 

 

KATEGORIE III. 

VZPOMÍNKA NA SPORTOVÁNÍ 

Natálie Vašendová (ZŠ a MŠ Dolní 

Domaslavice) 

Ráda vzpomínám na ty časy, 

když jsme venku hráli fotbal,  

když vítr hrál si s mými vlasy,  

na radost, když někdo gól dal. 

Ráda vzpomínám na ta léta,  

kdy spolu v přehradě jsme plavali,  

křičeli a smáli jsme se,  

ale také padali. 

Skákali jsme přes švihadlo,  

běhali do cíle,  

zašpinili všechno prádlo,  

ať bylo černé, či bílé. 

Všechna ta rozbitá kolena,  

všechny starosti,  

sport jako sladká odměna,  

nahradí radostí. 

Nyní je však doba jiná, 

sedíme u mobilů  

a všechno to, co bylo prima,  

zavřeli jsme do vzpomínek,  

jak do klece gorilu. 

Pro tohle všechno já vás prosím,  

pojďme něco změnit,  

ve své mysli stále nosím,  

ze sportování štěstí, radost  

a hlavně dobrý pocit. 

Milé dámy, milí páni,  

my chceme vám povědět, 

máme rádi sportování,  

i když to nejde poznat na pohled. 

Nejsme žádní odborníci,  

ani profesionálové,  

avšak sporty máme v srdci. 

Staré časy,  

dobré časy,  

se sportem jsou plné krásy. 

Uznání odborné poroty 



16 
 

SPORT 

Vojtěch Hampl (ZŠ a MŠ Palkovice) 

Sport mě vážně baví,  

náladu mi vždy spraví. 

Sportuju hodně a často,  

síly mám, jak za sto. 

Volejbal hraju hodně rád,  

hraje to i můj kamarád. 

Dvakrát týdně trénink mám,  

inu, co s tím nadělám? 

Na lyžích v zimě jezdím,  

sjezdovku rychle sjíždím.  

Půjčuju si také běžky,  

ale šel bych radši pěšky. 

S rodiči chodím na hory,  

mám na to své pohory. 

Na Lysou jsme také lezli,  

však vzápětí jsme ji slezli. 

Na kole také jezdím,  

do lesa s bráchou často jezdím. 

Jezdíme nahoru a dolů,  

Skáčeme přes kupu výmolů. 

Na hasičský kroužek chodím,  

tam v požárním autě jezdím. 

Chodím tam i s kamarády,  

všichni tam chodíme rádi. 

A to je konec přátelé,  

téhle básně zdlouhavé, 

kde vyprávěl jsem o sportu  

a o tom, že i já sportuju. 

 

LETNÍ SPORTY, SLADKÉ, JAKO 

DORTY 

Lucie Pavlicová (ZŠ Čeladná) 

V létě dělám jen ty sporty,  

které chutnají, jako sladké dorty. 

Sport je velmi zábavný,  

jen když není únavný. 

Na antuce hraju tenis,  

který hraje také Denis. 

Denis dlouhé ruce má, 

a proto dobré smeče dá. 



17 
 

Fotbal hraju s Matějem,  

ať mám nějaké naděje. 

Když se trefím do branky,  

tak mi je líto tety Blanky. 

Na bazéně plavu,  

jen když nemám plnou hlavu. 

Když ucítím množství vody,  

hned mám pocit lehké shody. 

Se psem jménem Sofi,  

běhám v létě kolem řeky. 

Řeka lehce studená je,  

ale horší je to na prvního máje. 

Lyžovat v létě nejde,  

ale bruslení nám možná půjde. 

Kamarádkám brusle kloužou,  

a proto spadnout mohou. 

S rodičem do Tater pojedu  

a na kole možná upadnu. 

Koleno mě bolelo,  

a proto jsem brečela. 

Na kolo už nikdy nepojedu,  

neboť zpátky nedojedu. 

V srpnu táta trampolínu postavil,  

aby se nám nenudil. 

Se sestrou jsme skákaly  

a obě ruce jsme si zlámaly. 

Maminka se málem zbláznila,  

a tak moje báseň skončila. 

 

SPORT 

Pavlína Švrčková (ZŠ Frýdek-Místek, Elišky 

Krásnohorské) 

Zrovna dneska se to stalo,  

v tělocviku mě to vzalo.  

Běžela jsem, běžela,  

najednou jsem ležela. 

Zvedla jsem se zakrátko  

a hledala zrcátko.  

Učitelka se divila,  

proč jsem se k podlaze přiblížila. 

Podívala jsem se na ní  

a povídám jí: „No to víte paní, 

já jsem totiž nemehlo  

a zakopnu i o vlastní nohu.“ 
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Možná, že jsem jí teď lhala,  

pravda byla totiž jiná.  

Ona slečna Natálie,  

žduchla do mě, prý nevinně. 

Já ji ale nevěřila,  

protože ta nána jedna,  

udělala mi to jistě schválně,  

aby pomstila se, no to víte. 

Včera totiž na obědě,  

rozhodovaly se kam příště. 

Navrhovaly jsme Kanáry,  

tam běháme moc rády. 

Nebo třeba na Ibizu,  

kde plameňáci jedí pizzu. 

Dobrá, zpátky tedy ke sportu  

a pak třeba na pizzu. 

Jenže její nápad zněl nějak takhle: 

„A nebudem se radši jen tak válet?  

Sport je nanic a nebaví mě.“ 

„Tvůj názor ti brát nebudu,“  

odpověděla jsem jí na to. 

No a to, co se potom dělo, je vám známo,  

to znamená: „Někdy zase na shledanou.“ 

 

SPORT 

Marie Wagnerová (ZŠ Frýdek-Místek, 

Elišky Krásnohorské) 

Mezi sport patří několik věcí,  

někteří trénují kvůli tomu i několik nocí. 

Při sportování máte pevnější zdraví,  

fyzičku máte lepší, než ptáci draví. 

Můžeme jíst, kolik toho kdo chce,  

pak to spálíme dost lehce. 

Sportovat můžeme, kdykoliv chceme,  

stačí se k tomu rozhoupat a jdeme. 

Každý může dělat sport, jaký chce,  

hlavně ho to musí bavit a pak jde vše. 

Všichni si najdem něco, co nás baví, 

třeba mě se líbí tancování. 

Někoho může bavit, honit se za pukem, 

to už spíš umím zacházet s lukem.  

Fotbal je pro mě zdaleka cizí,  

představa to hrát, už úplně mizí. 
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Florbal je podobný, ale bez puku 

i tak budu dál meditovat u buku. 

Basket je mi bližší, ale ne o tolik,  

košů jsem hodila, ani nevím kolik. 

Sen o tom, že hraju tenis, je úplně pryč, 

To už spím, vidím, jak držím v ruce rýč. 

Můj volejbal nebyl žádná sláva,  

teď zvládnu chytat míč zleva i zprava. 

Za mě je nejlepší tancování u hudby,  

zapotím se u toho, není třeba bundy. 

Za mě je nejlepší u hudby to uvolnění  

a u toho celým tělem pořádné vlnění. 

Tancování dělám celých osm let,  

na soutěže mohla jsem několikrát jet. 

Zajímavý je ten pocit při vyhlašování,  

ale ještě lepší je, užít si to tancování. 

Všechny sporty mají něco společného  

a je to něco velmi důležitého. 

Ta věc je trénink a „bič“,  

do kterého musíš dát vše, anebo nic. 

 

SPORT NA STO ZPŮSOBŮ 

Elena Piňosová (ZŠ Čeladná) 

Sportem ke zdraví, 

to každý z nás slýchává, 

Ne každého to však baví,  

protože po něm tělo bolívá. 

Sportů je nesčetné množství,  

to popřít se nedá. 

Pokud to někoho hodně baví,  

tak ať si ani nesedá. 

Milovníci soutěží,  

určitě všechny závody poběží. 

Vítězství má každý rád,  

ale ani poražení to nesmí vzdát. 

Nejlepší sportovci z celého světa,  

na olympiádě své síly porovnají. 

Je to pro ně životní meta  

a doufají, že vyhrají. 
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V létě se moc sportovat nedá,  

slunce z nás sílu vysává. 

Proto s uznáním se každý shledá,  

kdo jinde než u vody svůj čas trávívá. 

Běh je ovšem nejtěžší,  

energie je tam nutná. 

Nohy v křeči největší  

a v ústech to jak popel chutná. 

Hokej je pro všechny nejzásadnější,  

každý se na něj celý rok těší. 

Mistrovství světa je oblíbená část roku,  

fanoušky potkáte na každém kroku. 

Hoši bratry neznají,  

s každým si tvrdě zahrají. 

Úrazy jsou velmi časté  

a mohou být i závažné. 

Proto první pomoc,  

každý by měl znát  

a záchranáře umět zavolat. 

SPORT 

Veronika Gorná (ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, 

T. G. Masaryka) 

Vždy jsem obdivovala lidi, co umí běhat. 

Jejich kondice byla neuvěřitelná. 

Chtěla jsem být stejně úžasná,  

ale nedokázala jsem se odhodlat. 

Až jsem si přivezla domů fenku  

a přemýšlela jsem venku. 

Jaké mě budou bavit sporty? 

To pravé pro mě budou canicross a agility. 

Agility je psí parkur,  

není to pro domácí kur. 

Slalom, cik a hopka,  

do toho všeho houpačka. 

Tunel, áčko, znova hopka,  

pozor, je tu kladinka. 

Čas letí,  

jako troška smetí. 

Trénink byl pilný,  

teď už jsme silní. 

Je to tady – první vítězství,  

spousta nových přátelství. 

Zaplavil mě pocit štěstí,  

užívám si vše s radostí. 

A co teprve canicross,  

to mě děsilo víc, než lidská zlost. 

Ach ten běh se psem,  

běháme loukami, stezkami i lesem. 
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Pravá, levá, jedna noha za druhou,  

pomoc, vždyť já nestíhám. 

Dobíháme trénink s námahou,  

teď už kondici nabírám sám. 

Jeden závod za druhým,  

to je štěstím mým. 

I když mám často úrazy,  

tyhle sporty nemají kazy. 

Teď mám doma čtyři psy, 

Všechny je miluju navěky. 

 
TANEC 

Zuzana Toflová (ZŠ Čeladná) 

Moje malá Andulka,  

na zahradě tančila. 

Tančila si vždy, když mohla, 

zlým myšlenkám odcestovat pomohla. 

Aby mohla v klidu spát,  

nesměla se strachovat. 

Bála se, že nebude dobrá dost,  

tančila si proto pro radost. 

V tanečkách nová byla  

a velmi si to užívala. 

My jsme na ni byli pyšní  

a oporu v nás měla. 

O osm let později se tance vzdala,  

protože nechtěla tančit sama. 

Myslela si, že bez kamarádky bude nuda,  

tak se tance radši vzdala. 

Ráda by se vrátila,  

ale názorů ostatních se bála. 

Bála se, že vyptávat se budou,  

takže radši umře nudou. 

Smutní za ní byli jsme,  

že už se tak neraduje. 

Zkoušela sporty ostatní  

a najít ten, který ji doplní. 

Nenašla žádné sporty,  

které by ji sedly, 

 jak valašské dorty, 

tak už se svámi loučí. 

Do budoucna cestu ví,  

snad se jí to uskuteční. 

Snad se někdy podaří,  

že svůj tanec obnoví. 
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SPORT 

Šimon Němec (ZŠ a MŠ Palkovice) 

Sporty se dělí na zimní a letní  

a žádný z nich však není stejný. 

Ať ve své výši nebo šíři,  

každý z nich se něčím liší. 

Každý sport má i svůj dres, 

při každém je velký stres. 

Když se hraje za deště,  

je to fakt dost děsné. 

Hlavní je, se nevzdávat,  

své limity zpřetrhat,  

až do konce vytrvat  

a vyhrát. 

Hokej se hraje na ledě,  

fotbal zase na trávě,  

tango se tančí na podlaze  

a závody se jedou na dráze. 

FOTBAL  

Daniela Kozlová (ZŠ a MŠ Dolní 

Domaslavice) 

Fotbal to je vášeň, emoce,  

Nadšení, smutek, láska i vztek. 

Více pocitů než u promoce,  

nesmím opomenout i brek. 

A kolikrát jsem vzlykala,  

bolestí naříkala. 

Po prohraném zápase i minuté brance,  

utěšoval mě náš levý obránce. 

Neříká se nadarmo,  

že tak vznikají nejkrásnější přátelství. 

A že to není zadarmo,  

to je teprve to vítězství. 

Pracujete do vyčerpání sil,  

přinášíte oběti,  

ze zoufalství běháte se svým psem,  

ale ono to stojí za pozápasové objetí. 

A občas se jako ten pes cítíte,  

zpocení, utahaní, zpráskaní. 

Tak až zase pod nohami tu trávu ucítíte,  

vzpomeňte si, že mu jednou budete vděční. 

Gólem, těmi silnými pocity radostí  

a jedině čas nám to ověří. 

Není to jen o vášni a emocích,  

je to život. 

Pocity zaplavená, 

euforii zmatená. 

Zase stojím na té půdě ve středovém kruhu,  

cítím, že mi někdo drtí ruku. 

Tohle byl můj první gól,  

tak doufám, že jsi pyšný, tati. 
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FOTBAL 

Adéla Filová (ZŠ Čeladná) 

Hraj ho nejraději ze všech sportů. 

Je to můj koníček a k tomu hobby. 

Je to láska, jako izolační páska. 

Každý, kdo ho hrál, to znal. 

Když se nudím, jdu si zahrát 

a pak jdu brzy spát. 

Kopni do něj, co nejsilněji to jde,  

až to bolí, jak to jde. 

Kulatý míč to je, pak se s ním dobře hraje. 

Kopni co nejdále a pak to letí dále. 

Hraji ho všude, aby byla sranda všude. 

Hrají holky kluci, ať se nikdo nenudí. 

Hraješ ho taky často? 

Běhá se tam nejčastěji, pak je hodně úrazů. 

Pak je velká katastrofa, když se někdo 

s někým srazí. 

Ptáš se mě, proč ho mám ráda. 

Je sport mé rodné země. 

Utíká čas rychleji, pak mám pocit, že svět je o 

hodně lepší. 

Pak nerada chodím ven běhat, ale na fotbale 

to miluji. 

Když je zima, hraji taky, to mě ale víc 

zastraší. 

Před fotbalem si odkrvuji mozek, pak se lépe 

hraje. 

Ptáš se, ale to dělat nemusíš. 

Ale já to dělám, protože je to lepší a lepší to 

bude. 

Nevím, co chceš vědět, já to miluji, až to bolí. 

Je to těžké se to naučit, 

ale lehké na pochopení. 

Míče se trefí, jak když ti to někdo vlepí,  

je to něco jako čutaná, jenom že nejsi nikdy 

sám. 

Jednou netref, dáš to příště,  

dej do toho sílu a hlasitě řvi: „Tady!“ 

Snad tě to bude hodně bavit,  

to dáš, věř si. 

 

 


