
Limericky nejsou triky!  
 

V hodině literatury jsme se před prázdninami bavili čtením a vytvářením limericků. Nejprve 

jsme se seznámili s tvorbou Edwarda Leara a Jiřího Žáčka. Limerick je pětiveršová forma 

s určitým typem rýmu a daným obsahem. A pak jsme se s chutí pustili do tvorby našich 

vlastních limericků. Jak se nám básničky podařily, můžete posoudit níže. 

3. A 

 

Maty F., Honzík S. 

Byl jeden Peťa z Beteše, 

bavil se sbíráním veteše. 

Když už toho měl plný dům, 

začal veteš sypat holubům, 

ten blázen Peťa z Beteše. 

 
Byla jedna kuchařka z Aše, 

pravidelně jedla hodně kaše. 

Když jí kaše došla, 

tak do týdne pošla, 

ta kuchařka z Aše. 

 
Vítek, Honzík Z. 

Byl jeden dědeček z Rijeky, 

strašně moc chtěl vidět Aztéky. 

Nasedl na parník v cizině, 

utopil se v Beringově úžině, 

ten dědeček z Rijeky. 

 

Byl jeden dědoušek z Thermopyl, 

co hrozně rád whisky pil. 

Opil se tak velice,  



že skákal jako opice, 

ze stromu spad´ dědoušek z Thermopyl. 
 

Zitu, Eliška K. 

Byl jeden muž z města Manila, 

postihla ho hrozná vzteklina. 

Když ho naštvala tetka, 

zakousl jí za to dědka. 

Ve vězení skončil muž z města Manila. 

 
Maty Š., David 

Byl jeden ajťák z Mezu, 

v počítači měl dost rezu. 

Tak ho vodou prošplouchl, 

počítač mu vybouchl. 

Ach ten ajťák z Mezu! 

 

Byl jeden chlap v Bíteši, 

který měl chlup na pleši. 

Na hlavu si dal hrnec, 

připadal si jako borec, 

ten trapný chlap v Bíteši. 

 
Any, Gali, Amča 

Byl jeden králík z Vídně, 

choval se opravdu bídně. 

Okusoval domy ze dřeva, 

rozdrásal si tím střeva, 

ten bílý králík z Vídně. 



Robi, Ondra 

Byl jeden zahradník z Bagdadu, 

ten všem posekal zahradu. 

Do plotu však narazil, 

hlavu si tak urazil. 

Bez hlavy skončil zahradník z Bagdadu. 

 
Peťa, Simon 

Jeden strýček z Křoví 

kance zvláštně loví. 

Loví je totiž bez zbraně, 

vypadá u toho zábavně, 

ten nekňuba z Křoví. 

 

Jeden chlápek z Rudy 

byl strašně zoufalý z nudy. 

Pro zábavu vždycky k večeru 

hodil kus chleba kačeru 

ten zoufalec z Rudy. 

 
Simon 

Jeden pán z Kroměříže 

zmrzlinu velmi rád líže. 

Jednou jí snědl tolik, 

až začali říkat zmrzlinoholik 

tomu pánovi z Kroměříže. 

 

Členové rodinky z Ústí nad Labem 

před jídlem vždy řeknou: „To se nadlabem!“ 



I když ji už hlad nahání, 

nezapomene to říct ani před snídaní 

ta mlsná rodinka z Ústí nad Labem. 

 

Jedna paní z Blanska 

je strašně velikánská. 

Měří skoro deset stop, 

doma hlavou dře o strop 

ta paní z Blanska. 

 

Sadomasochista z Ostravy 

mlátí se kladivem do hlavy. 

Pravidelně každé úterý 

rozbijí si hlavu silnými údery 

ten šílenec z Ostravy. 

 
Eliška Z. 

Jedna dívka z Prahy 

měla dlouhé nohy. 

Rostly jí stále víc, 

až dosáhla na Měsíc. 

Vysoká to dívka z Prahy. 
 

 

Nela 

Byl jeden zajíček v lese, 

co byl závislý na pexese. 

Hrával ho od rána do večera 

se zvířaty od jezera. 



Šampion byl králíček z lesa. 

 
Zitu 

Jednou jedna teta z Ústí 

měla napuchlou dutinu ústní. 

Když totiž šla kolem roje vos, 

vlítlo jich jí do pusy opravdu dost. 

Skončila teta z Ústí. 

 
Maty F. 

Jeden Pepa z hor Orlických 

nemá rád, když je venku sníh. 

Když jednou bylo sněhu hodně, 

uklouzl a povalil velikého koně 

ten chudák Pepa z hor Orlických. 

 
Peťa 

Mládenec z Opavy, 

praštil se do hlavy. 

Praštil se tak moc, 

až volal o pomoc 

ten praštěnec z Opavy. 

 
Naty 

Byla jedna myška z Chrudimi, 

která měla v noci vidiny. 

Divné sny se jí zdály 

a ostatní se jí za to smáli. 

Chudák myška z Chrudimi. 



Kika 

Vylezla blecha ze srsti, 

protože ji bolely kosti. 

Velké bolesti ji zabily,  

proto ji řádně pohřbili. 

Takto dopadla blecha ze srsti. 

 
??? 

Byl jeden dědeček z Lublaně, 

co chytal bacily do dlaně. 

Zabíjel je paličkou, 

ale takhle maličkou 

ten staroušek z Lublaně. 

 

 
 

 


