
Jarní veršování ve 4. A 
 
Josef  
Sedmikráska má sedm krás,  
sníh už taje na horách.  
Jaro již klepe na dveře,  
zimu zavřelo v komoře.  
Děti si opět venku hrají,  
domů se zahnat nenechají.  
Jaro, vítej mezi námi,  
do léta budeme kamarádi.  
 

Lukáš Z.   
V trávě se pampeliška směje,  
jarní čas se opět děje.  
Stěhovaví ptáci se z dálek navrací,  
sníh z polí se rychle vytrácí.  
Špačci mají své koncerty,  
my jíme venku dezerty.  
Máme tady jaro,  
pojď se mnou ven, Jano.  
Potkal jsem tady petrklíč,   
jdeme hrát fotbal, vezmi ten míč.  
Zimní bundy schováváme,  
kraťasy si oblékáme.  
Už se otvírají koupaliště,   
děti chodí zas na hřiště.  
Budou velké prázdniny,  
nebojte se, nemáte slyšiny.   
 

Maxim 
Zima už se loučí s námi,  
snížek, ten je za horami.  
Sluníčko si češe vlasy.  
V zahrádkách už brzy asi 
pokvete nám petrklíč, 
který pošle zimu pryč. 
 
Anna 
Sedmikráska se v trávě směje, 
sluníčko nám pěkně hřeje. 
Svetry, bundy sundáme, 
sukně, šaty vyndáme. 
Ptáčkové si venku zpívají, 
na drátech se vesele houpají. 
Na kola si vyrazíme, 
a hodně se pobavíme. 
Slunce zimu vyhnalo, 
jaro už nám začalo. 

 
Barbora 
V trávě se pampeliška směje, 
slunce na ni pěkně hřeje. 
Sníh pomalu taje, 
slunce si s námi hraje. 
Ptáci se z teplých krajů navrací, 
zima se rychle vytrácí. 
Rosa se na stéblech blyští, 
jaro za námi sviští. 
 
Adrian 
Jaro klepe na dveře, 
každý mu rád otevře. 
Zima už odchází, 
tak nás led nemrazí. 
Schovali jsme lyže, běžky, 
vytáhli jsme koloběžky. 
Bundy, sukně, jarní kecky 
na sluníčku vyhřát hezky.  
Bledulí jsou plné stráně,  
slunce hezky svítí na ně. 
Na zahrádce plno práce, 
děti křičí někde v dálce.  
 
Jan 
Sedmikrásek plná louka, 
Honzík na ně z okna kouká. 
Trhá jednu, druhou, třetí 
a pak s nimi domů letí. 
Dá je rychle do vázy, 
než se suchem pokazí. 
Máma na ně něžně kouká 
a hned z postele se souká. 
Když pak přijde sestra Lucka, 
překvapením se zakucká. 
Sedmikráska není růže, 
ta si trny nepomůže. 
 
Matyáš H. 
Na louce se pampeliška směje, 
sluníčko nám krásně hřeje. 
Na jaře tažní ptáci přilétají, 
v trávě se cvrčci ozývají. 
Sluníčko začíná silněji hřát 

a my se můžeme vesele smát. 


