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Metodické poznámky:  
 

Tento didaktický materiál obsahuje coververzi písně „Soňa ví“  
autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.  
 
Původní verzi žáci běžně znají. Její melodie je velice dobře 
zapamatovatelná. 
 
Notový podklad, či kytarové akordy lze dohledat ve zpěvníku, popř. 
na webových stránkách (viz Prameny a literatura).  



Biologické vědy 
  (cover verze písničky Soňa ví autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka)  
 
1. Cytolog zkoumá buňky, jémine, 
genetičku dědičnost zas nemine.  
Fyziolog zkoumá, jak co funguje,  
anatom si při pitvání užije.  
 
A každý vědec tuší, že pečlivost mu sluší, jó sluší.  
 
R: Bižule, přátelé, to je sakra velký džob,  
kdo chce být odborník, ten aby se zcvok. 
Zvířátka, kytičky, k tomu kupa bacilů,  
kdo se v tom vyznat chce, ať přitlačí na pilu. 
 Kdo se hrabe v mechu - přece bryolog,  
 a kdo zkoumá blechu - entomolog -brachu.  
Bižule, přátelé, to je sakra těžký džob,  
kdo chce být odborník, ten aby se zcvok.  
 
2. Virolog svoje viry prohání, 
etolog pozoruje chování, 
ekolog zkoumá vztahy v přírodě,  
algolog hledá řasy ve vodě. 
 
A každý vědec tuší, že pečlivost mu sluší, jó sluší.  
 
R: Bižule, přátelé, to je sakra velký džob,  
kdo chce být odborník, ten aby se zcvok. 
Zvířátka, kytičky, k tomu kupa bacilů,  
kdo se v tom vyznat chce, ať přitlačí na pilu. 
 Paleontolog zná zkameněliny - 
 antropolog rodu Homo dějiny. 
Bižule, přátelé, to je sakra těžký džob,  
kdo chce být odborník, ten aby se zcvok.  
 
3. Botanik se v kytkách vrtá důkladně, 
taxonom zas všechno třídí bezvadně, 
histolog ve tkáních si libuje, 
dendrolog svých stromů si užije. 
 
A každý vědec tuší, že pečlivost mu sluší, jó sluší.  
 
R: Bižule, přátelé, to je vlastně prima džob,  
můžu být odborník a přitom žádný cvok. 
Zvířátka, kytičky, to je velmi pestrý svět, 
bylo by úžasný jim trochu rozumět.  
 Kdo se vyzná v houbách - přece mykolog. 
 a kdo v říší zvířat - profík zoolog. 
//:Bižule přátelé, to je vlastně prima džob,  
já už jsem odborník a přitom žádný cvok. :// 



Prameny a literatura: 
 

http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/sona-vi 
 
 
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 26-08-2013] . 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 
škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 

 


