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Jaro  

Dnes je významný den. Dnes je totiž první jarní den a s ním přichází 

také mnoho změn. Les se probouzí ze zimního spánku. Ta vůně jehličí! 

A o vůni květin ani nemluvím. Začíná se oteplovat a toto počasí vytváří 

úsměvy na tvářích a dokáže i rozveselit. Květiny a stromy začínají kvést. 

Květy vypadají jako krásné tančící víly. Park je prostoupen mnoha 

barvami. Tráva se zelená v barvě smaragdů. Na jaře je rosa, jak milion 

diamantů. Narodí se mnoho mláďat, maminky se o ně poctivě starají. 

Dny jsou delší, občas se přežene aprílový deštíček. Možná, že i jako 

slunce, se začnou lidé usmívat a radovat.  

(Aleš Šabata, 8. ročník)  

 

Jarní krajina  

Po dlouhé a kruté zimě přichází osvěžující jaro. To lehké, jemné, klidné 

jaro. Slunce začíná nabírat svoji sílu, září déle a mocněji a jeho paprsky 

vytahují ze země první rostliny a probouzí živočichy z tuhého zimního 

spánku. Sněhová peřina roztála. Místo ní se v travnatém koberci 

ukazují sasanky a sněženky. Už se nemohly dočkat. Slunečnímu svitu 

nastavují své bílé květy a lákají včely k hostině.  

(Hana Klimešová, 8. ročník)  

 

 

 

 

 

 



Jarní atmosféra  

Po zdlouhavé a bělostné zimě na oblohu vylezlo sluníčko, které 

přivítalo jaro. Kvetou krásné kytky, stromy a prozpěvují ptáci. Květiny 

jsou diváky úžasné podívané a dívají se po krajině. Zelená tráva nelení 

a užívá si doteků žhavého slunce. Včely létají a ochutnávají květy na 

louce. Obloha je modrá, ale neprší. Vzduchem se line vůně 

sedmikrásek. Rána jsou rozzářená, nejen sluníčkem, ale i zpěvem 

ptáčků. Noc je zase odlišná, krásná, ale utichlá. Z hvězdy na obloze 

příběhy nám přednáší, tmu zářivě zkrášlí. Stromy udatné, mohutné i 

překrásné, stín nám dají. Jaro je úžasné období, všechno vždy radostně 

rozzáří.  

(Nikola Křivánková, 8. ročník)  

 

Velikonoční básnička  

Velikonoční svátky máme rádi,  

k nám dnes přišli kamarádi.  

Protože se slaví den,  

pomlázky nás ženou ven.  

 

Malovaná vajíčka,  

ty, která snesla slepička.  

Syrová či vařená,  

snědla by je Mařena.  

(Kristýna Fialová, 7. ročník)  

 

 



Velikonoční luštění  

 
(Anežka Černá, 8. ročník)  

 

Jarní básnička  

Jarní slunce se na nás směje,  

na světě se toho děje.  

Probudí se příroda,  

stala se nám příhoda.  

Hody, hody, doprovody,  

dejte vejce malovaný.  

Pentle, vajíčka, Velikonoce,  

radujeme se až do konce.  

(Ludmila Fialová, 7. ročník)  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Martina Opálková, 7. ročník)  

 



Básníci a básnířky  
Zasněná 

Ráda maluji obrázky, 

je na nich voda a oblázky. 

Každý je originál to se ví, 

každý je jinak vymalovaný. 

V hlavě se mi píseň přehrává, 

tam je ta voda modravá. 

Tam na ni svítí sluneční svit, 

až dohraje, bude muset dosvítit. 

Jenže až tento obrázek dokreslím,  

co bude dál, to uvidím.  

 Už to vidím! 

Už vím, co chci. 

Kreslit nad řeku oblaky. 

(Martina Horká, 8. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 



Psaní 

Přišlo ptákům pozdravení,  

psal ho starý špaček.  

Aby k moři přiletěli,  

hned bez vytáček.  

 

Jak to ptáci poslouchali,  

po větru hned pospíchali.   

Jenom vrabec na stodole,  

poskakuje, hej holé!  

(David Kliner, 7. ročník)  

 

Distanční výuka  

Při distanční výuce,  

nemusím držet pero v ruce.  

Vysílá se přes telefon,  

žáci, slyšíte školní zvon?  

 

Někdo skáče radostí,  

jiný zase jí sladkosti.  

Možná se to změní,  

vzpomínky nezamění.  

(Kristýna Fialová, 7. ročník)  

 



Dny v týdnu  

První stává pondělí, 

to si práci rozdělím. 

Úterý se rozkoukává, 

každému jen rady dává. 

 

Středa ta má rozcvičku, 

všechno už mám v malíčku. 

Čtvrtek ten je pomalý, 

ale rád se pochválí. 

 

Hurá, sláva, je to svátek, 

dneska ráno vstává pátek. 

Šestý den je sobota, 

není žádná robota. 

V neděli je velký slet, 

jedeme všichni na výlet. 

(Tereza Reinischová, 6. ročník)  

 

 

 

 



Nesmyslná básnička  

Nebyl jeden pán,  

co nebydlel sám.  

Nebydlela s ním žena,  

ale jeho fena.  

 

Nebyl to pes – ale fena, 

nejmenovala se Milena.  

Ani Apolena,  

ale nejkrásnější Lena.  

(Martina Opálková, 7. ročník) 

 

Prostě básnička  

Mamka upekla dobrý chleba,  

táta zase peče v kleče.  

Táta plave, co může,  

syn ho přeplave a dostane růže.  

 

Běhala rychle, co nejvíce,  

zaběhla však rychleji, dostala střevíce.  

Honza kopal díru velikou,  

Hana zakopala kytičku malinkou.  

(Daniel Kružík, 8. ročník)  

 



Číslovky  

Číslovky jsou čtvrté v řadě,  

učím se je popořadě.  

Základní jsou jedna, dva, tři,  

my jsme přes češtinu machři.  

Řadové nám stojí v řadě,  

pěkně všechny popořadě.  

Druhové jsou kolikery?  

Troje, čtvery, patery.  

Násobné nám řeknou 

kolikrát,  

si můžu čokoládu dát.  

(Šimon Ludvík, 6. ročník)  

 

Jaro  

Ptáci zpívají,  

rostliny kvetou.  

Louky se zelenají,  

všichni se smějí.  

Jaro začalo,  

bude lépe.  

Všichni se těšíme,  

na léto teplé.  

(Vojtěch Koudela, 6. ročník)  



Naše ovocná zvířátka  

(Adam Tručka, 2. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adéla Pavlíková, 2. ročník)  



(Lucie Brabencová, 2. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Patrik Čabla, 2. ročník)  



 

(Šimon Chlubna, 2. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Michal Soukup, 2. ročník)  



Velikonoční básnička  

Sluníčko nám krásně svítí,  

na zahrádkách kvete kvítí.  

A co bude zakrátko?  

Vylíhne se kuřátko.  

Taky malá housátka,  

utečou nám za vrátka.  

Uvaříme vajíčka,  

velká i ta maličká.  

Beránka si upečeme,  

polevou ho polijeme.  

(Tereza Reinischová, 6. ročník)  

 

Krásné Velikonoce! 

 

 

 


