
Jar a veľká noc v  
básničkách 



Vitaj slnko 
Vitajže nám, slnko, vitaj! 
Pekný pozdrav od nás chytaj! 
Vitaj aj ty podbeľ zlatý! 
Čože robíš pri chodníčku? 
Čakám Janka a Aničku.  

 



Jar 
Prebúdza sa lúka, pole, 
prebúdza sa hora, 
zlietla zrána lastovička 
do našeho dvora. 
Na okienko prisadla si, 
na okienko klope, 
hor sa deti, 
prvosienky sú už na 
priekope. 



Vŕby  
Vŕby sa nám zelenajú, 
konáriky rozkvitajú. 
Škovránok nám v háji spieva, 
zlatohlávok sa ozýva. 



Jarné zobúdzanie 
Zažblnkal potôčik, zašumel háj, 
že z diaľav pribehla voňavá jar. 
Na prúte ružovom hojdá sa puk, 
motýle šantujú nad kvetmi lúk. 
Krásou sa nalieva hojnosti roh, 
rubáš si bielučký odieva hloh. 
Džavotu vtáčeniec plný je les, v 
úbočí zelenom chystá sa ples. 
Keď miazgu rozprúdi slnečný 
jas, zo stebla žitného šibne zas 
klas. 



Snežienky 
Vyrástli dve snežienky, v snehu 
stoja po členky. 
Poďme nazad do zeme, vraví 
prvá zronene. 
Vydržme len dníčkov pár, za 
humnami je už jar. 



Potok 
Dudre potok pod ľadom, že 
on nechce sklený dom, 
že už nechce žiadne mreže, 
že mu ten ľad chrbát reže 
a že si hneď zažiada, aby sa 
už rozpustila jeho sklená 
paráda. 



Nezábudka 

Nezábudka – modroočka 

rada hľadím do potôčka. 

Zdobím brehy, vlhké miesta, 

aby bola krajšia cesta. 

Hoci som aj maličká, 

v očiach mám kus nebíčka. 



Jarná lúka 
Prestri, slnko, prestri, 
svoj koberec pestrý. 
Kvety a trávičku 
motýlikmi spestri. 
Tam kdesi bývajú, 
o lete snívajú 
včeličkine sestry. 
Súto horské včely, 
patrí im les celý. 
Majú zlaté krídla. 
Veď sa kúpu v peli. 



Za šibačku, polievačku 
Hopká zajko do lesa, 
pod fúziky smeje sa. 
Usmieva sa, no vie na 
čom, 
nesie dary polievačom. 
Darčeky sú z čokolády 
a tú deti majú radi. 
Za šibačku, polievačku 
možno pridá malú hračku.  
 



Veľkonočný zajko  
Veľkonočný zajko otvára nám jar, 
pozná, figliar veľký, presne 
kalendár. 
Robí malé hniezda, kde je trávička, 
ukladá nám do nich pestré vajíčka. 
Berme deti, košík, ta sa do práce, 
je ich toľko, že sa všetky nevprace. 
Odnesieme náklad rovno do školy, 
rozdelíme aj tým, čo tu neboli.  



Veľká noc sa blíži 
Veľká noc sa blíži, 
k večeru sa níži. 
Vajíčka si pripravíme 
farbičkami zmaľujeme. 
Prídu chlapci s korbáčikmi 
ponúknem ich koláčikmi. 
Do ručičky vajíčko 
a dievčatám zdravíčko. 
Vody veľa dostaneme 
a šaty si prezlečieme. 
 



Naša zem 
Naša zem je krásna zjari. 
Lastovičky letia z diali 
a deti si vijú vienok, 
zlatý vienok z púpavienok. 
Naša zem je krásna v lete, 
krajšiu v svete nenájdete. 
Na oblohe slnko žiari, 
kombajn spieva na chotári. 



ĎAKUJEM  ZA 

POZORNOSŤ 
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