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JARO 

VOJTĚCH BULIČKA 5.B 

Slunce svítí, kytičky kvetou, 
travička se zelená. 
Zima už se loučí s námi, 
snížek už je za horami. 
Sluníčko si češe vlasy. 
Slunce volá na sněženku, 
podívej se, jak je venku! 

 



JARNÍ AKROSTICH 

Sára Navrátilová , 5.B 

 

Dvě gumičky za má ouška, nosík teď mi schová rouška.  

Mám zakrytou pusinku, stále vidím maminku.  

Smějí se jí očka, v roušce sedí kočka.  

Když kráčíme společně, můžem dýchat bezpečně.  

Nosík vždy schovaný mám, očkama se usmívám.  

Poslyšte, dospělí i děti! Roušky teďka letí.  

 



Jarní  hádání 
 Eva Přibylová , 5.B                                         

Když  ptáci nahlas zpívají, děti chodí bosé, 
jaro zase přichází. Trávy už se zelenají, 
všechno kolem roste a lidičky z vesnice si 
všechno užívají. Když chci ven jít žádný 
kulich, žádnou dlouhou šáličku, už jen 
mikinu a gatě, tak počkej chviličku! Jen 

jednou za rok je tu jaro, a vím, že jaro 
dobré je a tak když je tu zase s námi užít si 
ho musíme! 

 



Jaro 

Alexandr Abšnajdr  5.B 

Přišlo jaro, slunce svítí, 

na zahrádkách voní kvítí. 

Slunce se rozhodlo hřát, 

sníh na horách začal tát. 

 

Ptáci venku zpívají, 

také jaro vítají. 

Vítr ještě trochu fouká, 

ale zelená se louka. 

 

Kdo to vidí, tak ten ví, že 

může dát do sklepa lyže. 

Zimní bundu odložíme, 

jarní věci nakoupíme. 

 

Jaro vystřídalo zimu, 

jdeme sázet zeleninu. 

Mrkev, celer, petrželku, 

pěkné teplo už je venku. 

 

Velikonoce se blíží, 

holky do obchodů míří, 

aby klukům za básničku 

daly vejce a mašličku. 



Jaro 

Samuel Filgas 5.B 

JARO je krásné roční období, 

které mou radost vždy obnoví. 

Létají motýlci, 

nová je vláda 

a maminka říká mi: 

,,Namaž si záda." 

V dubnu je veselo, dějí se šprýmy 

a já tu vymýšlím takové rýmy. 

Táta říká mi: 

,,Musíš jít vyšlehat všechna děvčata, 

ať nakrmí kuřata, 

pak ať obarví vajíčka". 

A já přeji:  ,,Ať je zdravá zdravá slepička". 

V květnu je Den matek 

a moje sestra má v březnu svátek. 

21. června končí jaro 

někteří říkají: ,,Já si ho užil málo, 

za to to jaro nestálo." 

LÉTO je zase, 

květiny rostou v plné kráse. 

A já se těším na příští JARO! 



Jaro 

Karolína Plevová  5.B 

 

Dnes je jarní rovnodennost, 
první jarní den. 
Dopřávám si velkou radost 
a tak půjdu ven. 
 

Řeknu slunci, ať víc svítí, 
ze snů budí jarní kvítí. 
Včelka sedá k petrklíči, 
semínka už v zemi klíčí. 
 

Přijdi k nám sluníčko, 
zasměj se maličko. 
Zahřej nám tvářičky, 
zazpívej písničky. 
 

Spadla kapka, první, druhá, 
slunce vyšlo z pod  mraků, 
koukejme se, to je duha, 

plná nových zážitků. 
 

 

 



Jaro 

Beata Válková   5.B 

  

Jaro, jaro, kdepak jsi? 

Schováváš se za lesy? 

Jaro, jaro, přijď už k nám, 

kytičky já ráda mám. 

 

 

Přiveď s sebou sluníčko, 

ohřeje nás maličko. 

Až já najdu první květ, 

bude zase hezčí svět. 

 

 

Kdepak se tak rychle vzalo? 

Zčistajasna je tu jaro. 

Ještě včera sníh byl všude, 

dnes už slunce pálit bude. 

 

 

Ptáčci vesele si zpívají,  

první včelky létají. 

Vstávej méďo, už je jaro! 

Copak se Ti v zimě zdálo? 



Hádanka v básničce 
Kremz Kryštof, 5.B 

 

Velikonoce, ty nás čekají, 
už se kluci těší, až nás sešvihají. 

Pomlázkami s provázky, 

snad tu bude někdo s námi. 

 

Tajenka: _ _ _ _ 

 



 

 

Jaro Lukáš Davídek 5.B 

 

                                          Jaro je tu, sněženky už rostou,  jen ten líný vrabec, sedí pod větví prorostlou. 
                                          Děti místo bund, berou mikiny, 
                                          a těší se na jarní prázdniny.    
 

 

 

 



JARO 

Matyas Maniš                 3.C 

 

Jaro, jaro, už je tady,  

zima je pryč – není tady. 

 

Zavoláme kamarády, 

pojďte sem, pojďte tady! 

 

Budeme si hrát s praky – 

třeba i vy taky. 

 

 



Jaro 

 Ondra Divila 3.C 

 

Na jaře všechno kvete, 

maminka vše nezamete. 

Tak já musím pomáhat – 

a u toho se namáhat! 

 

 



Mami, mami, maminka  

to je moje květinka. 
Má mě ráda a já ji pusu dám 

jí s radostí. Umí kouzlit 

dobrůtky nebo ušít bačkůrky. 
Má vždy úsměv na líčku  

ráda ji mám moji skvělou 

maminku 

2.Babi,babi,babička  
to je moje kytička. 

Má mě ráda a já ji pusu  
dám ji s radostí. Umí kouzlit 

dobrůtky nebo ušít bačkůrky. 
Má vždy úsměv na líčku 

ráda ji mám moji milou  

babičku. 

Petra Dočkalová 

   

 



 

Jaro za dveřmi 
Iveta Sigmundová, 5.B 

 

Kdo to klepe na dveře? 

Odkud se to ozývá? 

Ťuk, ťuk, znovu slyšíme, 
Ách, to je přeci pryč zima. 
To už jaro přichází,  
Každý se jen raduje,  
O zvířátka pečuje.  



Jarní hádání 
Kremz Viktor, 5.B 

 

Velikonoce jsou zase tady, 

hodíme se do pohody. 

Upleteme pomlázky, 

zataháme dívky za vlásky.  

Namalujeme kraslice,  

povedly se velice.  

Tajenka_ _ _ _ _ _  



JARO 

Agáta Říkovská  3.C 

 

Jaro klepe na dveře, 

jarní brána se otevře. 

Všichni sněhuláci tají, 

ptáčci se dobře mají. 

Motýlci tu poletují, 

 včelky zase opylují. 

 Jaro krásné – jdeme ven, 

protože to není žádný sen. 



JARO 

Marek Fojt  5.B 

 

Venku slunce pěkně svítí, 

na zahradě voní kvítí. 

V trávě vidím první kvítky, 

krásné, žluté, hebké lístky. 

 

Udělám krok a přijdu blíže,  

koukám, koukám, vidím petrklíče. 

A vedle v trávě stojí malé květinky 

a ony to jsou bílé sněženky. 

 

Vedle skáče černý kos, 

poznal jsem ho, že má žlutý nos. 

Za rohem spousta hliněných kopečků, 

jsou to domečky našich krtečků. 

 

Za dveřmi jsou Velikonoce,  

dívky už připravují krásné kraslice.  

Jaro je tu zase zpátky,   

a užijeme si velikonoční svátky. 



Jaro 

Andrej Šingliar, 5.B 

 

Sluníčko už krásně hřeje, 

zajíček se v trávě směje. 
 

Luční květy ,vůně jara, 

Modré nebe hned už z rána. 
 

Těším se na dlouhé dny, 

výlety do přírody. 
 



Jaro 

Michaela Smolinková 5.B 

 

Když venku svítí sluníčko 

a počasí se mění, 

venku je teplíčko 

a krátí se nám snění. 

 

Půjdu si hrát s kamarády, 

at´ je zase veselo, 

pozorovat zvířátka 

se nám hrozně zachtělo. 

 

Se školou na procházku zajdeme, 

vždyť už je zas teplo, 

rodičům pak řekneme, 

že na  ŠKOLU V PŘÍRODĚ  jet  chceme! 



 

škola nás zas baví, 

když lokdauny  nám nedávají. 

Pak zavolám na maminku: 

,,  Jdu ven, na hodinku." 

 

Sníh už  roztál, 

vykvétají stromy, 

těšíme se na prázdniny, 

budeme jíst čerstvé plody. 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 



JARO  

 Barbora Beránková,  5.B 

Sluníčko si češe vlasy, 

v zahrádkách je plno krásných květin. 

Všude kvetou jarní kvítka,  

ty má ráda každá včelka. 

Včelka sedá k petrklíči, 

semínka už v zemi klíčí. 

 

Žlutá jarní květina se jmenuje N . . . . S. 


