


t
ffi ').

)
Auto na sluneční pohon

Svítí Slunce

auto jede

Nesvítí Stunce

auto nejede

A jede i když Slunce nesvítí

Malá rychlost to je probtém
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Létající koště

Koště to je naše spása

létání na něm to je velká krása.

Když koště kup edu letí

tak se za ním rozmnožují dětit

Rodiče k ičí,,Děti, děti, koště*

Letí do smetí.
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Samoobslužná sprcha

Sama Vás umyje

Co pro člověka znamená?

Ušet í nám práci

Pro normální život neběžn'

Umyje celou rodinu

Pak umyje sebe

Nemusíme ji čistit
Všichni nám ji závidi.
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oční laser

Světlo pronikavé

oko volá o pomoc

Stačí mal' p ístroj

Malá krabička

červené záíeni

Zdravé oko

co zase vidí do dátky
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Auto bez ropy

Rychlost bez tekutiny
jen šmouhy města

dynamiclc tvar
-ten b' t ideál'

Žáaná rola
jen vzduch a let

let, let, my jdeme dál
pryč od vás mal' ch'
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Vzdušné sedadlo

Žiole ve vzduchu

co létá

Bez nohou

Na zemi nestojí

Pokrok- to slovo vYstihuje

Budoucnost- krásn' to čas

Naděje- v nás

Technika- ešeníproblém

Jdeme vP ed 'll-r*t 
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' Robot šikovn

Ruce ohebnr

Rád Vám se vším pom že
Robot projde i mo em

a je velk' m pomocníkem
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Auto na vzduch

Nevypouští škodlivé látky

Vzduchu bude po ád dost .

čim aat větší spornost

Není vzduch nepojedem!
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Hvězdná brána

Malé kousky
projedete čeruí dírou

Jste někde jinde

slozt vas

Cestování Vesmírem

Vrátíte se zpět
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tZákladní škola a Mate ská škoIa Strážek

Ag@Í: Lukáš črcch' Lukáš HanálÝ Tomáš HanálQ lGÍin Jašíková, Marle lGukolová, Tereza Magdová, Radek Pazdéra,

Daniel Tulis, lveta zelená
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