
Jdu k zápisu!  

Zítra půjdu do školy. 
Nemusím mít úkoly, 
nejsem ještě řádným žákem, 
ale už jsem předškolákem.  

Zítra půjdu k zápisu, 
tašku s sebou ponesu. 
Budu v ní mít rodný list, 
u zápisu budu číst.  

Budu říkat básničku 
a zazpívám písničku. 
Už se na to těším moc! 
Teď jdu spinkat – dobrou noc!  

 
 
 
 
 

 

 

Konec prázdnin 

Prázdniny už skoro končí, 
léto už se s námi loučí, 
zase začne škola, 
budeme sedět doma. 
 
Ráno, když jdeme do školy 
s hotovými úkoly, 
sluníčko nás láká ven, 
ale my tam nemůžem! 
 
Zasedneme do lavic, 
nejde dělat zhola nic. 
Celý den se budeme učit,  
matika nás bude mučit... 
 
Ale když to přežijem, 
po škole zas půjdeme ven. 
Do večera máme čas 
na hřišti si užívat.  

 

 



Prvňák 

Dneska je ten velký den, 
kdy už budu školákem!  
Ráno vstanu pěkně včas, 
ať nemusím pospíchat. 
 
Hned po ranní hygieně 
říkám mámě: "Tak už jdeme!" 
Ale ještě máme čas, 
stihnu se i nasnídat. 
 
Už se těším do školy, 
na děti i úkoly 
i na paní učitelku. 
Už půjdeme - za chvilenku. 

 

 

 
 
 
 

Počítání 
 
Dnes se učím počítat,  
počítání, to mám rád. 
Sečíst čtyři jablíčka 
není žádná honička. 
 
Přičíst ale dalších pět, 
to už musím přemýšlet! 
Sečtu všechno dohromady, 
s počítáním si vím rady. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Bacilová  

Dneska nejdu do školy, 
musím zůstat v posteli. 
Viry rýmy zvítězily, 
do školy mě nepustily.  

Přidala se angína, 
nesmím ani do kina.  
Z mé postele nesmím slízt, 
celý den si můžu číst.  

Je to príma jen tak ležet, 
do školy nemuset běžet. 
Čaj s citronem, parádička, 
hned je skvělá náladička.  

 

 

 

 

 

Vysvědčení 

Zase bude vysvědčení, 
co se asi na něm změní? 
Budou samé jedničky 
pro kluky a holčičky? 
 
Uvidíme brzičko, 
co zkazili jsme maličko. 
Jestli bude dvojka, 
nebo třeba trojka. 
 
Ale ať tak nebo tak, 
k učitelce padne zrak. 
Za známky jí děkujeme, 
z jedniček se radujeme. 
 
Vyběhneme z lavice, 
těšíme se nejvíce, 
že už budou prázdniny, 
budem dělat blbiny. 

 
 
 



Prázdninová básnička 
 
Slunce svítí, řeka volá: 
dneska už nám končí škola. 
Vyrazíme na prázdniny, 
teď z nás bude někdo jiný. 
 
Nebudeme psát úkoly, 
nemusíme do školy. 
Dva měsíce volna máme, 
co s tím časem uděláme? 
 
Někdo jede na tábor, 
jiný učí zpívat sbor, 
lesních ptáků na palouku, 
hlavně že jsme přitom venku. 
 
Někdo letí do dálek, 
chce poznávat celý svět. 
Jiný jede k babičce, 
která žije v chatičce. 
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