Svět bájí, pověstí…. – báseň
1.A
Na kraji světa
Až na kraji zeměkoule,
tam, kde vidíš jenom boule,
Honza zakop´, spadnul dolů,
proletěl se kolem stromů.
Přistál tam, kde žije čert
co má hezké jméno Žert.
Spolu si tam šťastně žijí,
na zdraví všem dětem pijí.

Berušky a broučci
Honza šel na kraj světa
a našel kraj světa.
Honza šel tryskem na kraj světa
a našel začátek světa.
... a pak došel na konec světa
po vzoru Járy Cimmermana napsali
prvňáci z Bezna

Draci
Kde končí svět
Jen několik vět,
je tu hezký svět.
Než napočítáš pět
může skončit svět.
Jaderné rakety doletí do cíle hned,
prásk a prásk, skončí svět.
Až skončí svět,
jsme v pekle hned.
Nechceme výbuch světa,
byla by po nás veta.
Honem,honem lidičky
vemte rozum do hrstičky!
Než raději ve válce,
chceme žíti v pohádce.

Čtenáři
Kde končí svět?
(Anička Martinů)
Svět končí tam v hustém pralese,
kluci, holky, třeste se!
Je tam velká jáma,
co je černě malována.
Je tam hrad velké příšery,
té co tě sní k večeři!
Kopce jsou tam výš,
že je nevidíš.
Ptáci jsou tam velicí,
třeba jako knedlíci!
Ještě že jsme v Česku,
a nééé v Pralesovsku.'

Mikeš
Těžké hledat konec světa,
když se blíží konec léta.
Vyrazíme pátrat na jaře,
v super rychlé káře.
Vezmeme to do Ruska,
kde bydlí Nastěnka a Marfuška,
pak pojedeme do Asie,
kde se kvůli rýži pořád ryje.
Jenže konec světa v nedohlednu,
musíme podniknout aspoň ještě jednu cestu.
Z Asie do Ameriky,
z Ameriky do Afriky,
těžko říct, kde končí svět,
ale nebylo by marné to vědět.

Myšky
Kde končí svět?
Kdo to ví,
kdo mi na to odpoví?
Svět kde končí, tam i začíná,
všechno se točí kolem dokola.
Kde končí svět?
Tam, kde není život žádný,
je to vesmír liduprázdný.
Můžeme tam zaletět?
Vezmem s sebou rodinu
a budem tam za hodinu?
To by bylo žůžo,
príma dobrodrůžo!
Kam ale jet,
kde vlastně končí ten svět?
Zeptáme se ve škole,
kde ten cíl naší cesty je.
Ve škole nám dobře radí,
za nosem se rovně dáti.
Jen se prosím neztraťte,
do školy se navraťte!'

Přítočňáci
Lidé kdysi nevěděli,
že země je kulatá,
všichni tenkrát uvěřili,
že musí být placatá.
Kde svět končí,
tam se loučí,
člověk se svým životem.
Moře končí vodopádem,
člověk padá volným pádem,
rovnou dolů do pekla
jeho duše odtekla.
Dnes už všichni pravdu známe,
spoustu teorií máme,
dnes už každý dobře ví,
že svět nikde nekončí.'

Avataři
Kde končí svět
Je tu jedna otázka,
končí někde svět?
Jako třeba pomlázka,
nebo luční květ?
Asi odvahu bych našla
ujít spoustu kroků,
na konec bych nedošla
ani za sto roků.
Konec nemá totiž,
ať půjdeš tam i zpět,
je s tím trochu potíž,
kulatý je náš svět.

IX.B
Kde končí svět
(Markéta Šikolová)
Svět nekončí,
ani se s námi neloučí.
Proč by také měl,
když by nám ho každý záviděl.
Náš svět je kulatý,
ale není ušatý.
Je kulaťoučký dokola,
jako kola u kola.
Jen dokola se otáčí,
a v klidu si nás natáčí.
Co všechno mu děláme,
a jak se k němu chováme.
Užíváme si a radujeme se,
využíváme toho, co všechno snese.
On směje se a dál se roztáčí
a naší zemi vždy celou roztančí.

Fialky
Kde končí svět?
(Mikuláš Nevídal, 5. třída)
Kde asi končí?
Je to 500, možná 1000 let,
když se to lidé chtěli dozvědět.
Ale tenkrát si mysleli,
že na placaté ploše seděli.
Ale bylo to jinak,
přišel na to jeden koumák.
Země je prý pěkně kulatá
a vůbec ne placatá.
A koule konce nemají,
pomalu se motají.
Celý vesmír je náš svět,
hvězdný prach by mohl vyprávět!
Kde tedy končí svět?
A který svět mám rozebrat?
Třeba ten, kam se v duchu schovávám,
kam si chodím hrát?
Když ve škole sedím,
často z okna hledím.
Však nedívám se ven,
ale právě sem…
Nebo když začnu usínat,
do kouzelného světa začnu upadat.
Tento svět nemá hranice,
to řeknou vám děti nejvíce.
Děti mají fantazii,
překlenou i galaxii.
Takže-kde končí tvůj svět?
I ty se zkus zamyslet!!

Čtvrťáci
Kde končí svět
(R. Valenta, P. Wilhelm, M. Míčová)
Kde končí svět?
Na louce či zahrádce
anebo v pohádce?
Nad touhle otázkou zamýšlím se,
je-li konec světa v mořské díře.
Kde tedy končí svět?
Kde není ani květ,
kde ani myška není,
je to tak divné představení.
Já vím, že konec světa není,
Země jenom trošku chrní.
Víš, hlavičko vlasatá,
že je Země kulatá?

Přerováčci
Kde končí svět
Nemohu Vám říci hned,
kde končí ten krásný svět.
Svět je velký otazník
a já hledám odpověď.
Není žádné za A/, za B/, za E/,
je to pole neorané,
které čeká na tvou tužku,
až napíšeš veršů snůšku.
Jak to napsat, každá rada zlatá,
svět nekončí, vždyť je přece dokulata.
Vymyslím to za pár let,
až budu moci svět obletět!

Vlci
Kde končí svět
Docela mě zajímá,
kde asi končí svět,
a protože jsem nezbeda,
chtěl bych to vědět hned.
Zeptám se své maminky,
snad to bude vědět,
stála v kuchyni u linky
a vařila s babičkou oběd.
Tak jsem si vzal atlas světa
a začal jsem listovat,
byla tam však samá mapa,
ale nikde konec světa.
Kdyby někdo věděl,
kde je konec světa,
dávno by tam odletěli
kosmonauti z našeho světa.
Už jsem na to vlastně přišel.
Konec světa vůbec není,
ještě tam nikdo nedošel,
tak zanechám přemýšlení.

Levelseven
Na konci světa
(Lada Mečiarová)
Jak to asi vypadá tam na konci světa?
Rostou jim tam kytičky? Mají dlouhá léta?
Jestlipak to uvidím? Snad jenom v mých snech.
I sny přece dávají těm dnům nový dech.
I když jednou vyrostu, přestanu mít sny,
však já si tam zaletím letadýlkem svým!'

Myslivíři
Kde končí svět?
(Libor Marek, 6. ročník)
Svět je zeměkoule kulatá,
vesmírem si letí,
dokola se otáčí,
svou velikostí nás omráčí.
Nikde nemá konec žádný,
najít obzor je tak snadný.
Jsou na něm moře a ostrovy,
všichni mají nejraději své domovy.
Ráno vyjde slunce,
večer zase měsíc,
jde to pořád dokola.
Vím, kdy mám psát úkoly
a vím, kdy mám jít do školy.
Vím, kdy mám jít spát
a kdy je čas si hrát.

Šikulky
Vznik světa
Všude bylo bílo. Najednou se objevilo světlo, ze kterého vypadlo semínko. Ze semínka
vyrostl velký krásný strom. Ze stromu popadaly další semínka.
Z ničeho nic začaly padat meteority. Z prvního z nich se vylila voda a díky ní vyrostla tráva,
rostliny a stromy.
Když padal další meteorit, zadržela ho atmosféra a vzniklo Slunce. Spadl třetí meteorit, ze
kterého vylezly různé druhy zvířat, včetně opic. Z opic se pomalu vyvíjeli lidé. A tak vznikl
svět.

Berušky a broučci
Jak vznikl svět?
To je jasné! Z daleka z vesmíru přiletěli dinosauři. Byli obrovští a každý nesl hlínu.
Tu dali dohromady, pěkně ji uplácali a tak vznikla
zeměkoule. Na ní potom začali růst květiny a stromy a byl tu svět, jak ho známe nyní. To
přece ví každý.

1.A
Jak vznikl svět
Úplně na začátku byla tma, hrozně velká tma. V té tmě se vznášel papír, létal si sem a tam a
nic neviděl. Jednou potkal další čtyři papíry. Společně se zmuchlaly do koule a bylo jim
prima.
Na druhém konci tmy byl kamen. Spadl z ničeho a jak tak padal, narazil do papírové koule.
Buch! To byla rána. A tak vznikla Země.
Po mnoha letech plula kolem Země vesmírná loď. Její posádka byli mimozemšťané, kterým
se Země líbila, a rozhodli se na ní zabydlet. Chtěli ji mít jako místo, kam budou jezdit na
dovolenou. Přivezli ze své planety první rostliny a zvířata.
Trvalo pak miliony let, než na Zemi začal fungovat život, tak jak ho známe dnes.

Myšky
Kdysi dávno, před dávnými a dávnými lety, žil někdo, komu bylo samotnému moc smutno.
Všude bylo jen prázdno a tma. Rozhodl se, že to změní.
Jako nějakým kouzlem, která se dějí jen v pohádkách, vytvořil mnoho krásných rostlin a
mnoho zajímavých živočichů. To ale ještě nebylo všechno. Nejkrásnější jeho dílo byl člověk,
kterému dal Zemi na starosti. Byla to práce namáhavá, ale krásná. Potřeboval k tomu spoustu
pomocníků. Mezi nimi byli malí andělíčci ale i čertíci. Proto na světě není všechno jen dobré,
ale najdeme i dost špatného.

Čtenáři
(Anička Valentová)
Říká se, že nás stvořil Bůh. Není to tak! Stvořitel je kocour! V bájích se vypráví, že je strakatý
jako Země. Není. Je černý. Když o tom uvažujete, není to možné. Ale na začátku je vždycky
tma. Kocouří stvořitel si říkal Eddie! Ví se, že kočka myslí spíše na sebe a to je u vládce
nebezpečné, ale Eddie si opakoval, že nesmí myslet jen na sebe! A proto to tady dnes vypadá
tak, jak to vypadá. Jenže pudy nezaženeš! Ale právě díky němu lidé uctívali kočky. A pro
jeho legraci jsou myši tak malé. Eddie ale řekl, že musí být vyvážený jako váha. Kdo ví,
kdyby tam byl jiný kocour, možná bychom byli v otroctví koček. Díky Eddiemu je chováme
jako domácí mazlíčky. Psi nemají rádi kočky, protože chtěli, aby na místě stvořitele byl pes!
Vždy, když se cekne o téhle legendě, psi jen zamručí: "Hmmm, to je toho!" A donesou pánovi
poslušně noviny. Kočky se jim jen smějí, protože ony jsou prostě lepší!!!

Mikeš
Před miliony let, vznikl podle mě svět. Vybuchla veliká Sopka a tím třeskem velikým,
vzniklo Slunce a život na Zemi. Brzy na to se objevily opice, které tu pak žily mnoho let. Po
čase se objevili první lidé, byli dva a jmenovali se Adam a Eva. Měli spolu děti, a ty děti až
vyrostly, měly další děti, a tak to šlo postupně, až bylo plno lidí v Evropě a celém světě. Lidé
nejdřív bydleli v jeskyních, jedli mamuty a nosili na sobě kůže. Objevili oheň a další důležité
věci. Pak začali stavět domy ze dřeva, slámy, pak u kamene a nakonec z cihel. A tak vlastně
vznikala města a vesnice. Časem přišli lidé na to, že můžou jíst ovoce ze stromů, pěstovat
rostliny a jídlo si vlastně vyrábět. No a pak vymysleli měsíce a dny, roční období, naučili se
počítat, číst a psát, oblečení už pak měli lepší, vyrobili auta, motorky, kola, autobusy, letadla a
další věci. Dneska už nás ovládají počítače všude a ve všem.

Fialky
Jak vznikl svět
(Anežka Procházková, 5. třída, ZŠ Křepice)
Dříve bylo všude prázdno a tím prázdnem se procházel Bůh. I řekl si: „ Je tu tak prázdno a
mně se stýská po společnosti.“ Tak luskl prsty a objevil se svět v celé své kráse. Zelené
pastviny, ovocné stromy, průzračná voda a různé druhy zvířat, až Bohu přecházel zrak. Jen
člověk tam chyběl.
Tak Bůh uhnětl z hlíny člověka a vdechl mu do úst život. Pak člověk ovládl zemi a ta od té
doby jen vzkvétá.

Vlci
Jak vznikl svět
Kdysi byl svět, ale ne takový, jaký ho známe dnes. Byla to prázdnota, ve které nic nebylo.
Jenom Bůh, který doslova nudou usínal. A tak si konečně přiznal, že se vážně nudí.
Vzal tedy svoje barevné oblečení a od každé barvy si kousek utrhl. Zmuchlal ho do kuličky a
pustil ji do vzduchu. Pak do ní přičaroval lidi, zvířata, moře, stromy, kytky a všelijaké jiné
věci. Se všemi se rozloučil a vrátil se zpátky do vesmíru. Tam si ale řekl, že je nuda dívat se
jenom na jednu planetu. Vyčaroval teda ještě šest planet. Tu úplně první planetu s lidmi
pojmenoval Země a ty další pojmenoval Slunce, Mars, Jupiter, Venuše, Pluto, Uran a k nim
vyčaroval ještě jednu se jménem Měsíc. Pak už byl spokojený a šel konečně spát.
Od té doby ho nikdo neviděl. Ale všichni vědí, že když se ráno probudí, první planeta, na
kterou se podívá, je naše Země.

Přítočňáci
Náš svět je jenom pokusná zkumavka nějakého studenta, který nás tady všechny pozoruje a
kouká, jak se snažíme zachránit svět. Jsme jeho domácí úkol. Až ho ten úkol přestane bavit,
spláchne obsah zkumavky do záchodu a bude konec. Jsme prostě jen mravenci, co žijí ve
svém mraveništi, a nevědí vůbec nic o kontinentech, o našem světě, o planetách a o vesmíru.
Jako mravenci se za celý svůj život dostaneme jen několik metrů od mraveniště. Dinosauři
vyhynuli, protože student se rozhodl, že je ve své zkumavce už nechce, že to zkusí trochu
jinak.

Přerováčci
Jak vznikl svět
Planeta Země si spokojeně poletovala ve vesmíru a byla úplně spokojená, protože po ní nikdo
nechodil, nikdo ji neničil a ani nevěděla, že se na ní může bydlet. Na Zemi totiž tenkrát ještě
nebyl život. Jednoho dne však na zemském moři vznikla vlna tsunami a vyplavila na břeh
několik obřích vajec z mořského dna. Pár hodin na ně svítilo slunce a vejce se zahřívala, až
začala praskat a vylíhli se z nich malí dinosauři. A tím vznikl život na Zemi a dál už to znáte...

Čtvrťáci
Jak vznikl svět
Kdysi dávno přiletěli Marťané, rozhlédli se a uviděli prázdný kousek ve sluneční soustavě.
Tak si chytli meteorit, nabarvili ho na zeleno, pak na modro a zařadili ho do sluneční
soustavy. Potom začal vše tvořit Bůh na naší zemi. Rozlil koktejl a tak vznikla voda. Druhý
den rozdrobil kousky hmoty a vytvořil kontinenty. Další den vzal zelenou barvu a vytvořil
trávu. Nakonec rozhodil tisíce malých kuliček a tak vznikla všechna stvoření. Zbývalo už jen
vymyslet jméno. Bůh dlouho přemýšlel a dal jí jméno Země.

Avataři
Po vzniku Slunce se zbylé horniny a plyny začaly vzájemně srážet. V té době se začala tvořit
žhavá koule, do které s obrovskou silou narážely meteority. Na tvořící se Zemi začaly vznikat
sopky, chrlily žhavou lávu z nitra Země na povrch. Postupně ubývalo hornin dopadajících na
Zem. Země se začala ochlazovat. Jádro Země zůstalo žhavé a na povrchu začaly vznikat první
oceány a pevniny.

Levelseven
Na konci světa
(Lucie Malá)
Nejdříve byla jen hustá mlha. Jednou ovšem bohové uviděli na chvíli nádhernou záři. Byla to
obrovská zářivá hvězda, která však zmizela. Roky plynuly a hvězda nikde. Nakonec přiletěla,
ale už nebyla tak nádherná a zářivá. Byla velice unavená po celé té pouti vesmírem, a tak se
rozhodla zůstat. Bohům jí bylo líto a rozhodli se na ní stvořit Svět.
Nejprve udělali trávu, pak řeky, moře, oceány a hory. Poté plno nádherných, voňavých květů
a velikých stromů s úžasnými šťavnatými plody, následovala zvířata a nakonec stvořili
člověka. Byl to muž a jedna bohyně se do něj zamilovala. Jednou za ním potají na zem
uprchla, ale brány zpátky k bohům se jí navždy uzavřely, a tak zůstala s člověkem na Zemi.

IX.B
Jak vznikl svět
(Nikola Jeřábková)
Jak vznikl svět? Je mnoho příběhů o tom, jak vlastně vznikl svět. Podle mých představ to bylo
asi takhle: Byla jedna malinká, prázdná země, na které nebyly postaveny žádné domy, školy
ani dětská hřiště. Byla to jen zmenšená plocha zaplněná stromy, keři a vším, co dokázala
sama příroda vytvořit. Celé Zemi vládl jen sám Bůh. Bůh nebyl na zemi, ale jeho ráj byl v
nebi. Začal vymýšlet různé nápady. Jako první stvořil sedm kalendářních dnů, podle kterých
se řídíme dodnes. Poté začal dostávat nové a nové nápady. Přišel s nápadem stvořit člověka.
Prvního žijícího živého člověka na celém světě. Jako první stvořil člověka mužského pohlaví.
Časem stvořil ještě jednoho člověka, ale tentokrát to byla žena. Bůh také vymyslel dvě jména
a svoje první dva člověčí výtvory pojmenoval Adam a Eva. První pár žijících lidí se mu však
moc nepovedl. Bůh jim proto jednoho dne řekl, ať se co nejvíce množí a mají spolu co nejvíce
dětí. Adam a Eva Boha uposlechli a přání mu splnili. Narodila se jim spousta dětí, a ty se
množily a množily, dál a dál, až vznikl malý svět lidí. Postupem času se svět začal dále
rozvíjet a byl tak větší a větší, lidí přibývalo. Z malého světa se stal obrovský, nikde nekončící
svět. Postupem času se lidé začali také věnovat různým činnostem. Takoví lidé, jako jsou
třeba zedníci, dělníci a podobně, nám náš svět začali více rozvíjet a budovat. Začali vymýšlet
nové techniky, důležité pro náš život. A tak postupem času vznikla současnost a náš současný
svět, ve kterém žijeme a kterého si lidé moc váží.

Myslivíři
Jak mohl vzniknout svět
(Libor Marek a Petr Pokorný, 6. ročník, ZŠ Drásov)
Také se někdy zamyslíte nad tím, jak vznikl svět? Možná to mohlo být právě takhle.
Před pěti miliardami let vzniklo Slunce. Část Slunce se rozpadla na menší kousky a tak
vznikla celá Sluneční soustava. Jeden z těch úlomků však náhle srazila letící kometa. Chladná
kometa zchladila extrémně teplý úlomek Slunce. Kometa však byla tvořena ze 70 % vodou.
Všechna tato voda se vylila na povrch a tak vznikly oceány.
V oceánech žili neznámí tvorové, které pozdější obyvatelé Země nazvali rybami. Ryby se
rozmnožily a po mnoha letech se z nich vyvinuly veverky. I veverky se rozmnožily, rostly a
rostly a po mnoha letech se podobaly opům. Opi se po 5 000 letech změnili v bytosti
dokonalejší, v lidi.
Člověk se mnohá léta trápil myšlenkou, jak zlepšit svůj život, vynalézal nové a nové nástroje
a zdokonaloval se v každém svém snažení.
Lidé žijí dodnes a je docela možné, že svět, který tak pracně budovali, jednou velmi rychle
zničí jako mávnutím kouzelného proutku.

