
Limeriky 
Byla jedna babička z Větřní, 

která chodila na taneční. 

Chlapi ji tam balili, 

jako staré noviny. 

Tu tancující babičku z Větřní. 

 

Byla jedna holčička z Přídolí, 

bydlela v Krásném Údolí. 

Tam se hodně prdělo,  

a pak to tam smrdělo. 

U té uprděné holčičky z Přídolí. 

 

Byla jedna dívka z Horní Brány, 

která ráda flirtovala s pány. 

Moc se jí to líbilo, 

polibku se ji zachtělo. 

Té něžné dívce z Horní Brány. 

 

 



Byl jeden tým holek z Krumlova, 

a jedly k večeři lososa. 

Pak to všechno slavily, 

a spokojeně usnuly. 

Ten holčičí tým z Krumlova. 

 

Byl jeden dědeček z Londýna, 

 a moc se mu líbila jedna blondýna. 

Která ho však nechtěla, 

protože by ho podvedla. 

Toho starého dědu z Londýna. 

 

Byl jeden dědeček z Plešivce, 

měl na zahradě mšice. 

Udělal z nich sekanou, 

kterou si vzal na dovolenou. 

Ten starý dědeček z Plešivce. 

 

Autorky : Adéla Leštinová, Natálie Sobotková, Sabina 
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Jedna babička z Horní Brány, 

strašně ráda sbírala banány 

Byla už jak opice 

z té naší ulice. 

Ta naše banánová babička z Horní Brány. 

 

Jedna dívka z Kájova, 

měla pejska z olova. 

Pejsek ani neštěkl, 

měl hubu z ocelu. 

Pejsek té dívky z Kájova. 

 

Byla jedna dívka z Budějovic, 

byla celá od neštovic, 

Pořád se jen drbala, 

přitom pořád koukala. 

Chudák holka z Budějovic. 

 

  



V klášteře Zlatá Koruna 

bydlela mlsná kuna. 

Jednou z díry vylezla 

a vrátného zakousla. 

Ta stará klášterní kuna. 

 

Byl jeden dědeček z Horní Brány 

a ten vyhlížel ranní vrány. 

Ten starý děd 

by hrozně rád jed. 

Přitom otvíral všechny brány. 
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Byl jeden Kuba z Plešivce 

a ten měl blechu v čočkovce. 

Nemohl bez ní žít, 

mohl o ní jen snít, 

ten malý klučina z Plešivce. 

 

Jeden kluk z Horničky, 

šlapal si na tkaničky. 

Jmenoval se Nicola, 

říkali mu Pikola, 

tomu malýmu nešikovi z Horničky. 

 

Byl Dominik ze Spolí 

a ten rád skákal do polí. 

Ptali se ho proč, 

ale ani on nevěděl proč, 

byl to blázen ze Spolí. 
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Byl jeden dědeček z Šumavy 

A ten lovil v lese potají 

Jelen ho střelil  

Dědeček se skolil 

Ten starý pytlák z Šumavy 

 

Byl jeden dědeček z Přídolí 

A ten rád chodil po poli 

Kytky mu zdrhaly 

a přitom krkaly 

Ten starý farmář z Přídolí 

 

Byli jedni žáci z Plešivce 

a ti měli ve třídě zlobivce. 

Učitelé se u nich vztekali, 

někteří i plakali. 

Z těch zlobivých žáků z Plešivce. 

 

  



Žáci ze základky z Plešivce, 

hledali k večeru kostlivce. 

Našli ho u paní ředitelky, 

on byl totiž na baterky. 

Vystrašení žáci z Plešivce. 
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