
Báseň k výročí školy 

Každému je dneska jasný,  

komu za to vděčíme, 

pan ředitel Vojtěch Jasný  

zvedl IQ v dědině. 

 

Založil nám v Kelči školu, 

do které už mnoho let 

jezdí žáci ze všech koutů 

vzdělávat se, cvičit, pět. 

 

Poděkujme učitelům, 

vedení i kuchařkám, 

že nám vždy svou péči dali, 

směr, cíl, cestu, kam jít dál. 

 

Zažily tu generace 

spoustu různých zážitků, 

 šťastná léta těchto žáků 

nepřipouští námitku. 

 

Buďme vděční i potleskem 

za výuku v lavici, 

on-line totiž v srdci dětském 

to je cesta smrtící. 

 

Oslavujme v tomto roce 

120 let školičky, 

ať budoucí generace 

nosí jenom jedničky.    Ondřej Neužil, 5.B 



Škola 

Ta naše škola kamenná, 

ta pro nás hodně znamená.  

Učíme se, jak to jde, 

učitele často zlobíme. 

 

Tříd tu máme plno, 

žáků je tu mnoho, 

učíme se všechno možné, 

dokonce i číslo množné. 

 

Matiku, fyziku, angličtinu, 

a taky trošku dějepis, 

jako v úle to tu hučí, 

všem se tady dobře učí.   Jiří Kundrátek, 7.B 

 

 

Škola 

 

Každé ráno spěchám do školy, 

jsme děti z Kelče a okolí. 

Chodíme do školy rádi, 

všichni jsme velcí kamarádi. 

Sedíme tiše v lavici 

a učíme se mluvnici. 

Potom čteme v čítance,  

a to stránku po stránce. 

Na matematiku se těšíme, 



naučíme se to, co ještě nevíme. 

A slovíčka z angličtiny ? 

zvládnem i ta, i když je to jazyk jiný. 

Nakonec si procvičíme  

tělo, hlavu, duši, 

vždyť my přece dobře víme,  

že i tepláky nám sluší. 

My Ti přejem naše školo s dobrou tradicí, 

aby byla Tvoje pověst vždycky vynikající.    

       Daniel Menšík a Štěpán Škařupa, 7.B 

 

Jak to bylo se školou v Kelči 

Celých 120 let tady škola stojí, 

k přání k narozeninám se nás hodně připojí. 

Už Vojtěch Jasný školu proslavil, 

když se do jejího čela postavil. 

 

Spoustu dětí tady máme, 

s rodiči, babičkami, dědečky se podíváme, 

jak i oni do školy chodili, 

a pak jsem ty svoje děti vodili. 

 

Kantoři ve škole nás učí, 

ale nám se zdá, že nás mučí. 

Ten, kdo o naší škole něco ví, 

spoustu si toho vybaví.    Agáta Strnadlová, 7.B 



Výročí 

Komenský by radost měl, 

kdyby naši školu uviděl. 

Sto dvacet let už stojí „školička“ 

a vypadá stále dobře celičká. 

Nyní je o hodně větší a všechny děti to moc těší. 

Je tu velká tělocvična a moderní hřiště,  

pečujeme o své zdraví, 

dřep, klik a shyb,  

to je náš denní tělocvik.      Společně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


