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Poezie pro děti 
František Halas 

Problém 

 

Proč se ten kluk jen tolik odkopává, 

on se ve snu bojí. 

Je asi tam, kde liška dobrou noc už dává 

a tma tam měsíc dojí, 

až je všechno všude docákáno! 

Zeptej se ho ráno. 

 

1. Co to znamená, když někde „dávají lišky dobrou noc“? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zdeněk Kriebel 

O skleněné skříňce 

Rybky šipky, kdo vám stříhal sukýnky, 

přišil paví očka a z cích pruhy? 

Či to z pestré šály 

kvítky napadaly 

jako malé živé vločky duhy 

z nebe do skleněné bedýnky? 

 

Nebyla to skříňka z křišťálu, 

byl však na pět pater ze skla dům, 

kde co chvíli stoupá pomalu 

neónový výtah k nebesům. 

 

A než doplul k hladině, 

už se změnil v průvod lampiónů, 

už se tratí druhý, 

ten, co má z cích pruhy. 

Postůj, vločko, v tyrkysovém zvonu… 

 

Už se vločka rozpustila v hlubině. 

 

2. O čem je tato báseň? Co básník popisuje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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3. Z následující básně vypadaly některá slova. Pokus se doplnit správná: 

 

František Halas 

Loučení vlaštoviček 

 

Co je hezké, to má _______________________ 

v pohádce je také zvonec. 

 

Sluníčko už nezapotí, 

_________________ fouká odnaproti. 

 

Copak ___________________ - chytnou rýmy. 

Vlaštovička ale zimy 

 

víc se leká nežli moru. 

Mráz ________________ zavře na závoru. 

 

Jedna hora nebe ______________________, 

druhá, plná jako cícha, 

 

nadouvá se sněhu peřím. 

____________________, nebo tě zafukéřím. 

 

Vlaštovičkám bubnuje,      Nakresli vlaštovku 

bouřku na ně ___________________________ . 

 

Ale v dálce moře, ___________________, 

nějakou jim loďku podá. 

 

 

4. Vysvětli následující slova: 

zafukéřím - _________________________________________________________________ 

nadouvá - ___________________________________________________________________ 

cíchy - _____________________________________________________________________ 

spíž - ______________________________________________________________________ 

bubákuje - __________________________________________________________________ 

 

 

Použitá literatura: 

Halas František, Janeček Ota: Před usnutím, Albatros, Praha 1972 

Kriebel Zdeněk: Koulej se, sluníčko, kutálej, Albatros, Praha 1966 
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Poezie pro děti – metodika a řešení: 

 

1. Kde lišky dávají dobrou noc, tam je úplná samota. Málo lidí, zvířata se nebojí. 

 

2. Básník popisuje akvárium s akvarijními rybičkami. 

 

3. Celá původní báseň 

 

František Halas 

Loučení vlaštoviček 

Co je hezké, to má konec, 

v pohádce je také zvonec. 

 

Sluníčko už nezapotí, 

vítr fouká odnaproti. 

 

Copak lidé - chytnou rýmy. 

Vlaštovička ale zimy 

 

víc se leká nežli moru. 

Mráz spíž zavře na závoru. 

 

Jedna hora nebe píchá, 

druhá, plná jako cícha, 

 

nadouvá se sněhu peřím. 

Leť, nebo tě zafukéřím. 

 

Vlaštovičkám bubákuje, 

bouřku na ně vytahuje . 

 

Ale v dálce moře, voda, 

nějakou jim loďku podá. 

 

4. Vysvětli slova: 

 

zafukéřím – zafoukám 

nadouvá – větrem naplňuje, nafukuje se 

cíchy – povlečení 

spíž – spižírna, komora, místo pro potraviny 

bubákuje - straší 

 


