
Voda  
Voda je život na Zemi,  

voda je parfém pro ženy.  

Voda nás chrání před smrtí, 

hrozí bez ní vyhynutí.  

 

Než si zaplavu, půjdu na Vltavu, 

tam si dám pikador a ještě k tomu dortíček,  

na oslavení těchto básniček.  

                               ( Emma Říhová 4.A.) 

 

Bazén  

Plavání je bezva věc, 

naučit se plavat, není lehká věc! 

V bazénu voda líně plyne,  

děti za to se čachtají pilně.  

Voda je drahá přec,  

když ji vyčvachtáš, bude zle!  

Plavání je prostě skvělá věc!            

             (Jitka Maršálková 4.A)  

Voda  

Voda je náš kamarád. 

Do vody chodí každý rád.  

Voda nás všechny baví,  

pojďte se mnou kamarádi,  

skočíme hned do vody  

a poplaveme závody.  

Ten kdo má vodu rád,  

ať si jde rychle se mnou zaplavat.  

                  ( Klára  Tampírová 4.A)  

Voda a ryby 
Voda je pěkná,  

i když je i pitná.  

Koupu se v ní,  

a piju i jí.  

Rybičky se mají,  

plavou si do omrzení. 

Rybičky v akvarku,  

nemusí hledat potravu.  

Malé rybičky v rybníčku, 

musí dávat pozor na štičku. 

Kdyby nebylo vody, 

nebyly by ani ryby.  

         (Ondřej Bicera 4.A.)  

 

Voda, kamarád  
Na plavání chodím rád,  

s vodou jsem fakt kamarád.  

Prsa, kraula i ten znak,  

to já umím zaplavat.  

Z mola skočím do vody  

a už plavu závody.  

Prsa, kraula klidně tak,  

u cíle už plavu znak,  

stihnul jsem to jen tak tak. 

Že jsem třetí nevadí,  

lepší než být poslední.  

       (Barbora Hrušková 4.A.)   

Vodní radovánky  

Když Lumča skočí do vody,  

stane se tsunami a různé nehody.  

Když zase Fanda vlas si smočí, 

tak hned brečí 

a za maminkou do vody skočí. 

Voda, vodník, vodička,  

to je vodní čistička. 

V čističce se voda točí  

jako v malým kolotoči. 

Kolotoči, kolotoči,  

v tobě se ta voda točí!  

(Martin Čížek a Stanislav Vyhnálek 4.A)  

  

Jak voda stříká 
Máme rádi vodičku,  

jako naší matičku. 

Matička nám říká,  

jak se s vodou stříká.  

Na kytičky, na jablíčka,  

to je pěkná pohodička. 

                  (František Štangl 4.A)  

Škola plavání  
Ten kdo plave rád, je náš kamarád. 

V bazénu si užije a s kamarády pohraje.  

Ten kdo plavat neumí, tak ať se to naučí.  

Plavání je dobrá věc, 

dobrodružství potkáš hned.  

Ve vodě je plno věcí, tak ať tam rychle skočí.  

Každý jako hrdina a plavání je pro něho zábava.  

Tak do kurzu plavání přihlaš se a rychle už uč se.  

Tak neváhej a skoč do vody, ať stihneš taky 

závody. 

                          (Alžběta Dvořáková 4.A)  

 

 


