
Jarní velikonoční básnění☺ 

Marie Králová 

Moje milá babičko, 

dej mi jedno vajíčko. 

Může být laděný  

do zelena barvený. 

 

Dej mi tři nebo šest, 

snězený budou tři, dva, teď. 

Už mám devět vajíček 

a plný košíček. 

 

Maminka mě pochválila, 

dokonce mi jedno dala. 

A můj milý tatínek  

dal mi devět semínek. 

 

 

Anna Králová  
 

Moje milá bábinko, 

vyšlehám tě malinko. 

Maminku už trochu víc, 

abych dostal Petrklíč. 

 

A sousedku Blažkovou, 

tu už mám dávno hotovou. 

Dostal jsem od ní vajíčko, 

uvařené na hněličko. 

 

Od tetičky pentličku 

a od sestřičky ovečku. 

 

  



Jaro – Eliška Jurajdová 

Když sněženka na konci zimy své křehké lístky vzklíčí,  

dává tak znamení Petrklíči, 

aby svým klíčem žlutým odemkl jaro a probudil vše, 

co celou zimu spalo. 

Až v trávě zelené vykvetou pampelišky,  

budou z nich věnečky pro malé princezničky. 

 

Jak ráda bych do té trávy lehla na chvíli  

a pozorovala motýly. Jak na honěnou si hrají  

a z kytky na kytku přelétají. 

Ruku k obloze bych zvedla, přála bych si, aby na ni vlaštovka sedla. 

Pak zavřela bych oči a poslouchala potají, 

Jak čápi svými zobáky klapají. 

 

Bonus pro pani učitelku:  

Jaro je tu, ptáčci zpívají  

a já na čokoládového zajíčka s pomlázkou myslím potají. ☺ 

 

Sabina Vilášková  

 

Proutek vrby mám, 

z něj krásnou pomlázku udělám. 

 

I když Korona vir velký, 

na jaře poletují hravé včelky. 

 

Pomlázku udělanou mám, 

aspoň doma všechny vyšlehám. 

 

Korona nás ničí, 

velikonoční zajíček se schoval v jehličí. 

 

Doma už mě to nebaví, 

ale i tak mám dost zábavy. 

 

Učitelé nás v online hodinách drtí, 

ale učit mě to nedonutí. 

 

S pozdravem Sabča  



Amálie Pelcová  

Jaro 

 

Slunce už začíná svítit, 

stromy a rostliny kvést. 

Vůně jarní je cítit, 

na zahradě běhá náš pes. 

 

Procházím se po zahradě denně, 

nádhera to bývá. 

Včelka z květu na květ sedne, 

nektar pylně sbírá. 

 

Z dálky slyším ptačí zpěv, 

to proto, že jaro je tu. 

Náš pes má na ně hněv, 

potřeboval by odvetu. 

 

 

Andrea Klézlová  

 

Vařil zajíc vajíčko,  

z toho mu puklo srdíčko,  

vajíčko se uvařilo  

a srdíčko napravilo. 

 

Těšíme se na pomlázku,  

jak budeme šlehat naši krásku. 

Ale letos šlehat nebudem,  

protože je uzavřena zem. 

 

 

Kristýna Tihelková  

Hele Velikonoce! 

Jsou tu opět po roce. 

A až zakokrhá kohoutek, 

Vemte rychle proutek. 

Holky, honem vycpat tepláky, 

Ať nemáte prdel na draky! 

 

 

  



Jaro  

Adriana Jurošková   

Je tu jaro v plném doušku, 

musím se učit, máme zkoušku, 

Rostou trávy, kvetou stromy, vůní cítím i přes roušku. 
  
 

 

Kuřátko 

Lukáš Klézl 

 

Kropenatá slepička 

snesla nám dvě vajíčka. 

Vylíhla se kuřátka, 

už ťukají na vrátka. 

 

Pusťte mne hned do světa, 

nejsem žádný popleta, 

běhat, skákat zvládnu dnes,  

poletím až do nebes. 

 

 


