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Po řadě let se opět vyhlašuje soutěž pro studenty školy 

O NEJLEPŠÍ LIMERICK V ANGLICKÉM JAZYCE!!! 

 

Co je limerick? 

Limerick je krátká vtipná pětiveršová báseň s charakteristickým rytmem. 

První, druhý a pátý verš jsou delší než třetí a čtvrtý verš.  

Rým – AABBA. Delší verše A se rýmují spolu, kratší B verše se rovněž  rýmují 

spolu. 

Verš 1 7 až 9 slabik A 

Verš 2 7 až 9 slabik A 

Verš 3 5 až 7 slabik B 

Verš 4 5 až 7 slabik B 

Verš 5 7 až 9 slabik A 

 

Kdo se může zúčastnit? 

Každý student naší školy může do soutěže přihlásit jeden až tři limericky, 

jejichž je sám autorem. 

 

Termín odevzdání 

Nejpozdější termín pro odevzdání limericků je 19. únor 2021. Není třeba 

čekat na nejzazší termín, soutěžící mohou odevzdat své limericky  již dříve. 

 

Kde a jak odevzdat 

V elektronické podobě na emailovou adresu: antov@goapraha.cz 

V listinné podobě: Ivanu Antovovi osobně či na adresu školy – Gymnázium 

pro ZP a SOŠ pro ZP, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 

 

mailto:antov@goapraha.cz


 

Odměny 

Soutěžící na prvních třech místech obdrží poukázky na nákup zboží. 

Všichni soutěžící dostanou diplom a sladkou odměnu. 

 

Hodnocení 

Limericky posuzuje porota složená z pedagogů školy. Porotci neznají jména 

autorů v rámci zachování maximální objektivity hodnocení. 

 

Příklady limericků:  

 
Poor Mrs. Peel 
 
There once was an old Mrs. Peel 
Who cooked till her hands could not feel 
A Thanksgiving feast! 
One nap, at least. 
Then she slept right through the meal. 
 
There was a small boy of Quebec 
 
There was a small boy of Quebec,  
Who was buried in snow to his neck;  
When they said. "Are you friz?"  
He replied, "Yes, I is—  
But we don't call this cold in Quebec."  (Rudyard Kipling) 
 
There was an old drunkard of Devon 
 
There was an old drunkard of Devon, 
Who died and ascended to Heaven; 
But he cried: 'This is Hades- 
There are no naughty ladies, 
And the pubs are all shut by eleven.  (Ron Rubin,  jazz musician) 
 
There was a young lady of Lynn 
 
There was a young lady of Lynn, 
Who was so uncommonly thin 
That when she essayed 
To drink lemonade 
She slipped through the straw and fell in. 

https://www.sandybrownjazz.co.uk/profileronrubin.html


Limericky našich bývalých studentů, absolventů školy, z minulé soutěže: 
 
I met her and she was blue 
 
I met her and she was blue, 
Someone told me „She eats glue“, 
I asked „Why does she do this dumbness?“, 
Is said she wants to keep total quietness, 
Like that I found about her true. 
 
The world is a blasted place 
 
The world is a blasted place, 
There's just sorrow on my face! 
It isn't nice neither fair, 
don't wanna live in there, 
so I will vanish in space. 
 
An old snowman always wanted to fly 
 
An old snowman always wanted to fly 
The other day, weather really was dry 
Now living its dream 
Slowly changed into steam 
With happy smile unaware it‘s gonna die. 

 

Jak jste si přečetli, limericky psali nejen významní literáti, ale různí lidé, kteří 
humornou básní chtěli udělat radost sobě i ostatním. Proto se i dnes 
s limerickem setkáte a vtipný limerick si každý rád přečte či poslechne. 
Pokuste se i vy napsat svůj limerick, možná to nebude snadné, jak se na 
první pohled zdá, ale za pokus to stojí. Navíc si tím dokážete, že jste schopni 
svůj humor vyjádřit v anglickém jazyce. 
 
Pokud byste měl někdo dotaz ohledně limericku či soutěže samotné, 
neváhejte se na mne obrátit na emailovou adresu antov@goapraha.cz. 
Přeji vám hodně radosti při tvorbě limericku a těším, že se soutěže zúčastníte. 
 
 
Ivan Antov 
učitel anglického jazyka  
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