
Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý unavený hlas. 

 Úzkou lesní pěšinkou jsem klopýtal přes staré vykotlané kořeny.  

Tichý mírný dlouho očekávaný májový deštík se konečně spustil.  

Maruška přinášela plnou náruč pestrého lučního kvítí.  

Básník Fráňa Šrámek se rád zastavoval u tři sta let staré Semtínské lípy. 

 Začínal příjemný podzimní den.  

Stařičká malá červená aerovka dýchavičně zdolávala příkré stoupání silnice. 

 Petr Brandl je nejznámější český barokní malíř.  

Červnová louka zářila bílými žlutými červenými fialovými a modrými květy.  

Ranní sluneční paprsky se odrážejí od lesknoucí se měděné střechy michelské secesní vodárenské 

věže.  

Jižní chřibské svahy pokrývají hlavně bukové habrové a dubové lesy. 

 Kynuté švestkové knedlíky patří mezi oblíbená sezónní jídla.  

Nastávala krásná tichá teplá červnová noc. 

 Vysoké mohutné mořské vlny vypudily rekreanty z pláže. 
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Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý, unavený hlas. 

Úzkou lesní pěšinkou jsem klopýtal přes staré vykotlané 

kořeny. Tichý, mírný, dlouho očekávaný májový deštík se 

konečně spustil. Maruška přinášela plnou náruč pestrého 

lučního kvítí. Básník Fráňa Šrámek se rád zastavoval u tři sta 

let staré Semtínské lípy. Začínal příjemný podzimní den. 

Stařičká malá červená aerovka dýchavičně zdolávala příkré 

stoupání silnice. Petr Brandl je nejznámější český barokní 

malíř. Červnová louka zářila bílými, žlutými, červenými, 

fialovými a modrými květy. Ranní sluneční paprsky se odrážejí 

od lesknoucí se měděné střechy michelské secesní 

vodárenské věže. Jižní chřibské svahy pokrývají hlavně 

bukové, habrové a dubové lesy. Kynuté švestkové knedlíky 

patří mezi oblíbená sezónní jídla. Nastávala krásná, tichá, 
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rekreanty z pláže. 


