
Šampanské to je víno drahé 

Bublinkové. 

Šťastie, to ono prináša 

Vypiješ ho aj na Mikuláša 

Francúzština nás netrápi 

Dokým nie je prázdno v pohári 

Ach, bilingvál môj jediný 

Na šampanskom som závislý 

Spievam šansón a hrám na husle, 

 Jem bagety a cítim sa huste 

Impresionizmus sem a tam 

Toto nerád počúvam 

Stravujem sa zdravo 

Ide mi to celkom hravo 

Zdravá je aj kapusta 

Mám kamaráta Gusta. 

Na zemi je krieda, 

Hovoria nám, že sme najhoršia trieda 

Na výmene sa snažíme hovoriť  

A pri tom aj inteligentne pôsobiť 

Ráno ma budí kohút  

Pozriem a stojí mi úd 

Nedávno som sa učil surfovať 

Ale neviem ani ragby hrať 

Príroda je všade okolo nás 

Plafón a citrón vnáša lásku do nás 

Ach, bilingvál môj jediný 

Na šampanskom som závislý. 

 

équipe  Camembert 



 

Život bilingvalistov 

 

Inteligentní študenti, kde sa tí učia? 

väčšinou na francúzskom bilingváli skončia. 

Po základke sa však už nebudú hrať 

prísne pravidlá tu budú mať. 

Na natrénovanie francúzštiny sú  organizované rôzne výmeny 

Na vodách oceánu naučia sa surfovať, 

keď sa rozhodnú do Bretónska putovať. 

Dozvedia sa veľa o krajine galského kohúta, 

chuť na čerstvú bagetu to v ich bruchu rozpúta. 

V galériách spoznajú impresionistické diela 

závislostí na umení to v nich vyvolá veľa. 

Francúzsky šansón im v ušiach znie, 

no znova musí prísť aj to ťažké učenie. 

Šťastie z výletov večne netrvá, 

príde aj tá písomka prvá. 

Príroda láka študentov viac ako krieda, 

aj tak je to na hodinách samá bieda. 

Keď sa priblížia testy communy, 

tvária sa ako také kyslé citróny 

znudene iba do plafóna pozerajú, 

nad obednou kapustou už rozmýšľajú. 

Celý týždeň len o rugby hovoria  

a v piatok to šampanským zakončia. 

 

équipe  Bisous de Neige 



 

Surfovať s kohútom na hlave 

je ako chodiť s bilingválom po Blave. 

Ich závislosť na citróne 

vytvára fľaky na plafóne. 

Mať bagetu v ruke treba 

francúzština to je veda. 

Keď zahrá šansón, šampanské otvoríme 

dáme si pár deci a zrazu skvele hovoríme. 

Kriedou písať nechceme 

 a rugby hrať nevieme. 

Francúzsky impresionizmus, to je naše šťastie, 

a cez víkend brigády v družstve na kapuste. 

Výlet do prírody, to je nápad skvelý 

sme predsa inteligentní, veď čo by ste od nás chceli. 

 

équipe Intouchables 



 

Francúzština moja milá 

bilingvál si vytvorila. 

Po francúzsky hovoriť viem 

a k tomu si bagetu zjem. 

Šansón si zaspievam s kapustou v puse 

zrušená maturita z matiky mu šťastie nesie. 

Už mi chýba iba šampanské 

výmenou za školy bretónske. 

Príroda je moja závislosť, 

kohút kikiríka jedna radosť. 

Impresionizmom som zaujatý, 

neviem hrať rugby. 

Ale surfovať sa učím, 

inteligentný so za to ručím. 

Krieda sa po triede váľa 

a mne sa zmarila snaha. 

 

 

équipe  les Coureurs d´Inde 



 

Óda na bilingvál 

 

Toto je báseň o tom, ako na plafón hľadíme, 

pričom premýšľame, či sa na francúzštine závislými stávame. 

V prváku sme sa hrali, francúzsky hovorili, 

po communoch šťastní, zdraví, šampanské otvárali. 

Krieda škrípala po tabuli, a my sme len písali..... 

Potom prišla prvá výmena, nezapamätali sme si francúzske mená. 

Fyzika, biológia, chémia, príroda, to nám nič nevravelo, 

no po treťom ročníku sa to zmenilo. 

Teraz už vieme vypitvať citróny, 

radostne pri tom spievame šansóny. 

Impresionizmus nie je žiadna novinka, 

hrať rugby je pre nás malinka. 

Teraz sú z nás inteligentní ľudia, 

čo na bilingvál študovať chodia. 

Surfovať životom na gympli vieme, 

k maturitám sa dostaneme. 

Keď nás chuť na jedálenskú kapustu prejde, 

na bagetu si každý čas nájde. 

A na konci tejto básne kohút zakikiríkal, 

a nám sa sen o dokonalom štúdiu pomaly rozplýval. 

 

équipe  les Abeilles 



 

Prihlásim sa na bilingvál, 

hlavu už mám ako ovál, 

 otec strieľal šampanské  

 a aj víno normandské, 

mama spieva šansóny, 

 pod plafónom ozveny,  

do Francúzska nám to išlo, 

 hovoriť sa nám tam zišlo. 

Kapusta a bageta sa nám sem nehodia, 

 Kozliatka sa v Bretónsku odrodia. 

Kohút robí kikirikí, 

 to sú ale pekné zvyky.  

Pozývali nás surfovať, 

či i len rugby hrať. 

Príroda je šťastie naše 

odjem si z citrónovej kaše, 

 na ktorú mám závislosť 

a impresionizmu nikdy dosť, 

inteligentnejší už nebudeme 

francúzština je jazykom zeme, 

načrtneme kriedou na tabuľu  

výmeny z Annecy  fazuľu. 

 

 équipe Burzovci 



 

My otroci bilingválu 

Francúzštiny máme až nad hlavu. 

Šansóny si spevame, 

šampusy nalievame. 

Impresionizmom sa zaoberáme, 

francúzsky veľmi nehovoríme 

Aj tak sa na inteligentných hráme 

Francúzsky kohút na nás kikiríka, 

spolužiak za hodenie kriedy v kúte piká. 

Túžime v prírode surfovať 

a rugby hrať. 

Bagetu s kapustou na desiatu máme, 

 na citróne si závislosť vytvárame. 

Špongia šťastie zotiera, 

plafón sa nám vysmieva. 

Profesorkám treba výmena, 

hneď by nás stretla šťastena. 

Celé je to kravina 

 

 équipe Faux-pas 



Prišli sme sa sem dnes hrať 

do prírody zabávať. 

V škole je len prázdna trieda, 

 Zostala tam sama krieda. 

Francúzština, jazyk náš 

šťastie do sŕdc ty nám dáš. 

Šansóny tu samé znejú 

Šampanské nám hrdlom lejú. 

Na obed dnes bude čo? 

kohút, kapusta, či lečo? 

Snáď, nie tvrdá bageta, 

postačí nám kroketa. 

Viac než citrón nám dnes dali 

hlad sme spolu prekonali. 

Niektorí chceli surfovať, 

 iní zase rugby hrať. 

Medzi tímami bola výmena bola 

aj keď občas nechcená. 

Zábavy nie je nikdy dosť  

všetci máme zvislosť. 

Skáčeme až po plafón  

nezdvíhame telefón. 

Už viac nebudeme hovoriť 

chceme len inteligentnú hlavu do vody ponoriť. 

Veď sme predsa bilingvál 

všetkých škôl na svete kráľ. 

 

équipe Les Soleils 

 

 


