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Gejzíry slunce spadají na tyto květiny. 

A deštěm se zalejí. 

Blyští se svojí krásou. 

Část jich už vyrostla. 

Ale ostatní si musí ještě počkat. 

 

 

 

 

Lístky zelené 

Edmunde, podívej 

Na nich 

Kvítko žluté 

A překrásné 
  



 

 

Bílý odlesk na svých chloupcích má 

A květy fialové otvírá. 

Rozkvétá právě teď na okolních kopcích. 

Báseň o něm tvořím přec, 

O této rostlině, co roste na jaře. 

Roste na Cínové hoře 

A jmenuje se koniklec. 

 

   

 

To je jarní kytička podléška, 

Emoce ve mně vzbuzuje. 

Ráda chodím na jaře do přírody, 

Ekoložka ze mě ale asi nebude. 

Začíná se vše krásně rozkvétat 

A já musím úkoly psát. 
 

   

 

 

Enormní květy před sebou vidím 

Rukou je pohladím 

I sirku ucítím 

Kupředu znechucen odcházím 

za svět se stydím 

 

 

   

 

 
Je krásně fialová 

A hezky voní 

Na lesní cestě roste 
  



 

 

Jak modrá obloha, 

o níž básnící básně skládají, 

lán plný modrých květin, 

čekanky, chrpy, levandule 

a mezi nimi král koniklec.  

 

 

 

 

Veliký to strom meruňka 

ona na jaře bílé květy má 

jako by ji příroda pro okrasu stvořila 

těžké by bylo ji pokácet 

ať nám krásně kveteš 

 
 

 

 

Letní slunce ji posílilo 

Už aby se oteplilo 

Celý rok tu čeká v zemi 

Každým dnem si víc a víc věří 

A jednoho dne přece jen probudila  

celou zem 

 

 

 

A začíná jaro, první alergie 

Lapal bych po dechu i bez pandemie 

Energii sluníčka však chrání mi přístřeší 

Škoda, první jarní střípky  

alespoň z okna mě potěší 
  



 

 
Honzo, koukej mravenci! 

Odkud asi běží?  

Nemám zdaní, kamaráde. 

Za chvíli jsou u hromádky. 

A jsou v mraveništi. 
 

 

 

 

 

Malý čmelák dává do své práce hodně sil 

Aby posbíral všechen pyl 

Ryje díru do země  

I bez rýče mu to jde bezvadně 

Excelentně 

 

 

 

 

 

Bála se, že nevykvete 

Ále zbytečně 

Radost z nich měli všichni 

A ti nejmenší také 
 

 

 
 

 

 

Mech se pyšní v lese,  

a ptáci mu k tomu zpívají. 

X-krát jsem tuto píseň slyšel. 

Milionkrát. 

I když není zrovna hezky, 

láska k přírodě mě přitahuje. 

Inu, na světě je krásně. 

A já končím tuto báseň. 

Na shledanou zase v lese. 

  



 

Vidím rozkvetlý žlutý keř 

Esteticky nejkrásnější na celé zahradě 

Rostlina, která září jako slunce 

O jejichž paprsky se opírají včelky 

Nasedají na květy a opilují je 

I když ostatní zvířata možná ještě spí 

Kolem už vládne jaro 

A děti běhají venku. 

 

 

Jehličí na tomto stromě raší 

Aby bylo  

Krásné léto 

U malých domečků 

Byla by tu velká řeka 

Ale jsme jen v malém městě 

 

 

Okolí pokryto listy 

Nový svět už raší 

Dnes se světu otevírá 

Rád pozoruji tu krásu 

Estetickou 

Jaký svět ji asi čeká? 

... 

 

 
Nejkrásnější na jaře jsou tulipány 

I červené i žluté 

Každý rok kvetou 

Okolo naší zahrady 

Líbí se mi jejich barvy 

Ať už je jaro zase tady 

  



 

Můj milý jelene, 

Až tě jednou potkám, 

Ráda bych ti popřála 

K narozeninám. 

Elegantní máš parohy, 

Tak na shledanou zas za rok, 

Adieu! 
    

 

 
Zvířátka jsou roztomilá 

Do ohrady zavřená 

Elegantní to moc nejsou 

Ňoumové však také ne 

Koupání velice rádi mají 

A v bahně se vyrochňají 

 

 

 

Tolik velkých bílých ptáků 

Okolo mě  

Malý jsem, mám se bát? 

Áááááá! Já jim uplavu 

Šupnu rovnou pod vodu 

   

 

  

 

Energie sluneční, tento keř 

Líbezně se usmívá. 

Impozantní lístečky, 

Šarmantní vzhled, to je přece 

Krásný keř 

A jmenuje se zlatý déšť... 
  



 

Mezi smutným a pochmurným jarem 

A bojem o přežití 

Roste tu mnoho rostlin mnoha jmen  

I když jen jedna tak nádherně svítí  

Elegance umírá až poslední - naštěstí 

 

 
 

 

Milý nájemník v našem vinohradu 

A jak je krásný? Přinesl nám jaro, radost. 

Rád se předvádí, však má taky s čím! 

I když se vrátil po třiceti letech,  

pořád ho poznáme.  

Ekosystém se vrací do původního stavu. 

 

 

. 

Jak vítr vál  

Ale on se stále smál 

Kolem něj příroda 

Už se děje příhoda 

Bylo krásně nebyla to náhoda 

 

 

 

 

Hle, tu roste sedmikráska. 

Obarvená do bíla. 

Na paloučku si tu kvete. 

Za ní druhá, třetí, čtvrtá… 

A kolik dalších ještě? 
  



  

Našla jsem jednou ve štěrku  

Asi nejkrásnější ještěrku.  

Touha jít ke sluníčku 

Á, nahřát si svou hlavičku.  

Leží ani se nehýbá 

I když se nikdo nedívá.  

Energické a hbité zvířátko 

zmizelo v trávě zakrátko. 

 

 

Bláznivé je období jara 

A tepla.  

Rozední se a náš den rozveselí květiny.  

Čas rychle utíká, květiny drží hlína v zemi 

A slunce jim dává sílu.  

 

 

 

Malá kytička se choulí na záhonu 

Ať nám ještě nezmrzne  

Ranním mrazíkům odolává  

Tak jí budu držet palce 

I počasí se umoudřilo  

Najednou začalo svítit sluníčko 

  

 

 

Alička šla po louce, 

Líbezně se usmívala,  

I když šla sama. 

Co nespatřila? 

Ejhle, modrý květ. 

 
  



 

Můj nový den. 

A ten den bílým prachem poprášen. 

Takový sníh na jižní Moravě nezažijete. 

(Y) 

Až několik metrů vysoké. 

Špindlerův Mlýn, Sněžka,  

pěkná místa to jsou.  

 

 

 

 

 



 


