
1) Prosím, přečtěte si novou písničku níže, poté si ji pusťe na YouTube a nakonec si ji 

zkuste podle toho zazpívat. Držím palce ;-) 

 

Stanice Svět 

 
Na konečné stanici Svět čekám už léta,               děvčata 
 
Čekám, až přijede vlak a přistaví vůz,     
 
Nastoupím do první třídy cestu kolem světa, 
 
jak Ikaros nastavím křídla paprskům snů. 
 
 
R: Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou,     všichni 
 
   perletí rosy ozdobenou, rozcuchanou 
 
   Proletím okolo prastarých měst, okolo domů a kamenných cest, 
 
   jimiž se tuláci ve svitu hvězd nechají vézt 
 
 
Za okny střídá se Země důvěrně známá,                    kluci 
 
s místy o kterých jen v knihách mohl jsem číst,   
 
myslím i na ty co nemohou být tu teď s náma, 
 
na ty, jež vítr odnes do jiných míst 
 
 
R: Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou,   všichni 
 
   perletí rosy ozdobenou, rozcuchanou 
 
   Tou naší zemí požehnanou projdu se pokorně po kolenou, 
 
   chmury a stesky mě nedoženou, tak na shledanou.  2x 
 
 
 
R: Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou pokosenou, 
 
   perletí rosy ozdobenou, rozcuchanou 
 
   Tou naší zemí požehnanou projdu se pokorně po kolenou, 
   chmury a stesky mě nedoženou, tak na shledanou 



2) Prosím, zopakujte si písničku níže a děvčátka poprosím o „doladění“ té 

slovenštiny ;-) 

 

NA SRDCI 

 
Bylas mi loučí                                       kluci 

Světlem, pochodní 

A teď nesnesu tvůj žár 

I když se loučím 

Ještě mnoho dní 

Ponesu v sobě ten svár 

 

Tak ako dáždnik                                   děvčata 

Chránil si moju tvár 

Dnes vo mne zúri búrka 

Chceli sme navždy 

Spoločne vítať jar 

A teraz neviem ujsť kam 

 

Jak jít Ti vstříc                                      kluci 

Když máme jít dál 

 

Napred i s kým                                     děvčata 

Zastal srdcový sval 

 

Neřešit víc                                            kluci 

Kdo víc nefér hrál 

 

Tak minúty počítam                             děvčata 

Kým čas to zvráti 

 

Až v nás ten smutek půjde spát          společně   

Až zášti zvládneme vale dát* 

Svůj štít Ti odevzdám                           kluci 

Vždyť stejně Tě na srdci mám 

Až v nás ten smutek půjde spát           společně   

Až zášť i splín zmizí napořád 

Svůj štít Ti odevzdám                         kluci 

Vždyť stejně Tě na srdci mám 

Ty víš, že stejně Tě na srdci mám 

 

Jak vrana k vrane                                děvčata 

Až ku mne si prišiel 

Zrazu si vypratal byt 

Dobre vieš ja nie 

Neviem byť zátišie 

To radšej sama chcem byť 

 

Jak jít Ti vstříc                                   kluci 

Když máme jít dál 

Nechcem byť tým                              děvčata 

Kto sa posledný smial 

 

Neřešit víc                                         kluci 

Kdo s kým a kde spal 

Tak hodiny počítam                           děvčata 

Kým čas to zvráti 



Až v nás ten smutek půjde spát         společně 

Až zášti zvládneme vale dát 

 

Svůj štít Ti odevzdám                        kluci 

Vždyť stejně Tě na srdci mám 

Až v nás ten smutek půjde spát         společně 

Až zášť i splín zmizí napořád 

Svůj štít Ti odevzdám                       kluci 

Vždyť stejně Tě na srdci mám  

 

Mám                                                   děvčata                                                

V hlave pár dávných skrýš 

Mám 

Ťa v svojich snoch, keď spíš 

Mám 

Na ramenách tvoj kríž 

Budem ho niesť 

Dlhšie než sa zdá 

 

Dál                                                     kluci 

Jsi tady, jsem-li sám 

Dál 

Nazpaměť tvář tvou znám 

Dál 

Na duši mám ten šrám 

Co bez něj už bych to nebyl já 

 

Jak soľou v rane                                 děvčata 

Je to, čo mohlo byť 

Našich dvoch životov soľ 

 

Až v nás ten smutek půjde spát          společně 

Až zášti zvládneme vale dát 

Svůj štít Ti odevzdám                         kluci 

Vždyť stejně Tě na srdci mám 

Až v nás ten smutek půjde spát          společně 

Až zášť i splín zmizí napořád 

Svůj štít Ti odevzdám                         kluci 

Vždyť stejně Tě na srdci mám 

Ty vieš, že stále ťa na srdci mám       děvčata 

Bylas mi loučí                                     kluci 

Světlem, pochodní 

Dál v sobě nesu tvůj žár 

 

 Mějte se fajn a opatrujte se !  


