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TO SE

Jaro
To naše jaro,
na začátku roku začínalo,
že vyrostou sněženky to znamenalo.
A roztaje sníh to vypadalo,
ale to sem nám jenom pouze zdálo.

POVEDLO

ročník: 3, č. 4/2021-22, počet výtisků 290, vychází duben 2022, samostatně neprodejné

U každého to na jarní úklid vypadalo,
a vždycky se ukázalo, že to nestálo za to.
Už jsme viděli přilétat ptáky z teplých krajin,
A to se zapsalo do dějin.

Jaro

O tom si lidi štěbetali,
a kytky rozkvétaly.
Skleníky se začly vymetat,
až takové zázraky jaro dokáže udělat.
Matyáš 9. B
Jaro
Už k nám přišlo zase jaro
jako každý rok.
Kuře se z vejce vyklubalo
a tele udělalo první krok.

Sněženky už pomalu odkvétají
jako každý rok zvykem.
Mláďata se zvířatům rodí,
na teplo si každým dnem zvyknem.

Vajíčka pěkně pomalujeme,
v troubě beránka pečeme.
Mazanec potají uždibujeme
a pomlázky pleteme.

Na zimu pomalu už zapomínáme,
teď je totiž duben.
Na léto se už skoro připravujeme,
zalévat tulipány mamince budem.
Lenka 9. B

Jaro nám petrklíč už odmyká a zimu nám tím zamyká.
Zimní radovánky skončily, koulování, bobování všech druhů radování.
Jaro nám teď přichází a dost nám toho nabízí.
Sluníčko snížek rozpouští a neplechu tím dopouští.
Na velikonoční hod se vypráví o zradě a z mrtvých vstání.
Od čtvrtka až do soboty, chodí řehtat jenom oni.
Na sobotu pomlázku si dozdobí a básničku si obnoví.
Aby nám holky neuschly, pomlázkou je propleskli.
Maminka dodělá beránka, vajíčka a nádivku k tomu,
tak rychle honem domů.
Všichni se konečně setkáme a k prostřenému stolu sedáme.
Všechno sníme vcukuletu, ale možná se o tom pletu?
Na zajíčka teď už čekáme, co nám dá a co zas ne?
Za dobroty smlouváme, ať máme víc, řehtáme.
Nakonec všechno si rozdáme a půlku z toho hned spapáme.
Velikonoce skončily a my jsme se s nimi rozloučili.
Amálka 9. B

Příběh o velikonočním zajíčkovi – 2. kapitola
Mezitím Dášenku napadlo, že až bude u babičky, můžou
zajíčkovi pomoct.
A tak na něj zakřičela: „Zajíčku mám nápad!“
Zajíček se za ní vrátil a pozorně poslouchal. Malá holčička
mu řekla: „Já jdu za babičkou, popřát jí k Velikonocům. Jestli chceš,
můžeš jít se mnou a babička určitě něco vymyslí.“
Zajíček jí odpověděl: „Tak dobře, ale když půjdeme spolu,
budeme si tykat. Já se jmenuji zajíček Filip. A jak se jmenuješ ty?“
Dáša neváhala a hned se představila: „Já se jmenuji Dášenka
Nováková.“
Jak se oba dva představili, hned se vydali na cestu za babičkou
Dášenky. Když přešli les, zbývalo jim jít přes paseku. Na pasece
zahlédli narcis, prvosenku a vonné violky. Když přešli i paseku, byli
už skoro u babičky.
Najednou Filip zvolal: „Dášo, asi už vidím dům tvé babičky!“
A opravdu, byl to babiččin domeček. Když spatřili babičku,
rychle se k ní rozběhli a holčička jí oznámila: „Ahoj babičko, tady je
můj nový kamarád zajíček Filip a on ztratil košíček s vajíčky
a barvičkami. A on je moc potřebuje na Velikonoce. Mohla bys nám
pomoci, babičko?“
Babička jí řekla: „Dášo, já vám ráda pomůžu. Tak pojďte
za mnou a uvidíte.“
Když byli v kuchyni, stařenka poprosila Dášu: „Vnučko,
podáš mi prosím cibuli, červenou řepu a kurkumu?“
Dáša se rozběhla podívat do špajzu a odtud babičce přinesla
dané suroviny. Mezi tím požádala stařenka zajíčka, aby ohřál vodu.
Potom do horké vody dali suroviny a chvíli to povařili. Po uvaření
dali do hrnce vyfouklá vajíčka, která nechala vylouhovat.
Teď byla vajíčka nabarvená a měli hotovo.
Dali Filipovi do košíčku kraslice a on mohl klidně spát
do Velikonoc a pak je roznášel po celé vsi.
Gábina 6. A

Jaro a Velikonoce
Přišlo jaro, vyšlo slunce,
v jezeře vidíme zas plavat pulce.
Při foukajícím jarním vánku,
zvířata se začínají probouzet
ze zimního spánku.
Velikonoce jsou tu zas,
oslavme ten krásný čas.
Zelený čtvrtek, Velký pátek
všichni v tom už máme zmatek.
Velikonočního zajíčka
dá mi ráno babička.
Holky trhají kytičky,
splétají si z nich věnečky.
Kluci pletou pomlázky
a ostatní děti kreslí obrázky.
Vajíčka malujou,
pomlázkou dostanou.
Markéta B. 9. B

Velikonoční zajíček
Velikonoce?
To jsou noce!
Zajíček poztrácel
celý košík vajíček.
I hledali, hledali,
ale košík nenašli.
Nevadí ti zajíčku,
když počkáš jen chviličku?
Za malinkou chvilinku
budeme mít barvičku
a s ní namalujem
celý košíček
plný vajíček.
Gábina 6. A

