
 

 

TÉMATA PRO LITERÁRNÍ SOUTĚŽ  GUH 2014/2015   
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM 

 

 

1. Pst, jsou všude kolem nás! 

 

2. Vzorná kaňka v mém sešitě. 

 

3. Sedí bubák na dubu, 

který v lese stojí. 

Straší děti: Bububu! 

A pak se sám bojí. 

                                       J. Žáček 

 

4. Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie.    

                                                                                J. Werich 

 

5. Právě mi spolužák snědl svačinu. 

 

6. Jednoho pěkného podzimního dne se v lese potkali starý mrzutý medvěd a … 

 

7. Čáry máry fuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉMATA PRO LITERÁRNÍ SOUTĚŽ  GUH 2014/2015   
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM 

 

 

 

1. Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých. 

                                                      George Bernard Shaw 

 

2. O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností. 

                                                      Robert Fulghum 

 

3. Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, 

dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? 

                                                        Sigmund Freud 

 

4. Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami. 

                                                         François de La Rochefoucauld 

      

      5.   Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi. 

                                                                     Kurt Cobain 

       

      6.   Prázdný žaludek je špatný politický rádce. 

                                                                      Albert Einstein 

 

 

7.  Sympatizovat s úspěchy přítele – to vyžaduje velmi jemnou povahu. 

                                                          Oscar Wilde 

8.  Je možné hledět do oblak  

 a nemít zvláštní pocit,           

 že člověk přechcán byl 

 a v prdeli se ocit?       

                                                          Egon Bondy 

 

9. Tajemství její bezskrupulóznosti spočívalo v tom, že si nepotřebovala nikdy nic 

zdůvodňovat. Největší metlou lidstva se stalo slůvko „proč“. Mozek dával příkazy a tělo je 

vykonávalo. Jen otázka po důvodech nesměla padnout.  

                                                           Juli Zeh 

 

10. Kdo chce tygří mládě, musí za ním do tygřího doupěte. 

                                                           Zenové říkadlo 

 

11. Největší vynález, jak udělat z každého bláta zlato, byl učiněn a jmenuje se láska.   

                                                           Ivan Diviš 



 

 

12. přišel tak tiše   

a olíznul mi ucho 

jelen šesterák 

Haiku 

 

13. Ráno jsem ještě seděl na lopatě rozvernosti a teď, v noci ohryzané o hvězdy, už nevím, do 

jakého kouta ji opřít. 

                      Jan Počepický 

 

14. Můžete se smát, ale orla napadne jen orlice 

a raněného Achilla jen Briseovna .  

Být není lehké…lehká jsou jen hovna. 

                Vladimír Holan 

 

15. Udržovat ovce v dobré náladě znamená namluvit jim, že jsou ovčáčtí psi.     

                   Vrhač nožů 

 

16. Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej 

blbec. 

                                                               Jan Werich 

 

17. Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.                                                                                             

                                                               Jan Werich 

 

18. Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.                                                                               

                                                               William Shakespeare 

 

19. Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.                                                                               

                                                               Albert Einstein 

 

20. Průměrný pes je lepší osobnost než průměrný člověk.                                                                      

                                                               Andrew Rooney 

 

21. V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. 

        Marcel Pagnol 

 

22. Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.  

         John Lennon 

 

23. Tři nejlepší lékaři na světě: Dr. Střídmý, Dr. Klidný a Dr. Veselý.    

           Jonathan Swift 

 


