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Na zahradě, na louce i v lese, tam všude roste mnoho 

pozoruhodných rostlin – podobně rozličných, jako jsou 

lidé. Tak jako si na zahradě můžete postupně přivonět 

k nejrůznějším květinám, můžete si v téhle knížce stránku 

po stránce přečíst spoustu veselých básniček o květinách, 

stromech, keřích a houbách. Možná se podivíte, jak trpělivá 

je čekanka, jak zlý je rulík a jak sečtělý je angrešt. Všechny 

rostlinky v téhle veselé knížce vytvářejí velkou rozesmátou 

zahradu, která ožívá na barevných ilustracích Cecílie 

Černochové.

Veselé ilustrované básničky jsou určeny dětem 

od předškolního věku.
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Na zahradě

Konvalinky nosí plínky
Konvalinka konev vzala,
sama sebe zalévala.
Kdo chce zdravý, krásný být,
musí taky hodně pít.

Kdo však hodně pije,
z toho se též lije.
Povzdechla si konvalinka:
„Ochrání mě snad jen plínka.“



8

Brzy ráno proto vstala,
do obchodu pospíchala.

Byla tam snad za chviličku.
Vysypala pokladničku
a prosila prodavačku,
ať jí prodá plínky v sáčku.

Konvalinka plenky vzala,
na cestu zpět se hned dala
a tam se zas zalévala.
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Zahradní ples
Na zahradě vřes
uspořádal ples.
Zvonek tančil s kopretinou
a rozhodně s žádnou jinou.

Narcis pozval růžičku
na nejdelší písničku.
Tulipán se tulipaní
při tanečku stále klaní.

A hledík, ten zatím sedí,
na partnerku jenom hledí,
na gerberu stále zírá
a odvahu k tanci sbírá.
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Růže
Každá pravá růže
popíchat vás může.
Nic divného na tom není,
na svou zbraň má povolení.

Frajer karafiát
Jeden frajer karafiát
přijel autem značky Fiat.
V nabubřelé náladě
zaparkoval v zahradě.

Když pak z auta vystoupil,
protivný a drzý byl.
Černé brýle, úsměv – křeč
a hned vedl divnou řeč.



„Nikdo z vás tu nemá páru,
jak uřídit tuhle káru.
Jen já si s ní poradím,
správnou rychlost zařadím.“

Kytky nudou zívají,
do prázdna se dívají,
až mu někdo z plných plic
řekne slůvek ještě víc.

„Nesnášíme nafoukance!
Rychle se ztrať dírou v brance,
než tě odtud vyženeme.
V zahradě svůj klid mít chceme!“
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Slaměnka se slamáčkem
Když slaměnka v slámě spala,
slamáček si udělala.
Vzpomněla na radu mámy,
jak má splétat stébla slámy.

Když se v plné parádě
objevila v zahradě,
slaměnky jí záviděly
a slamáček taky chtěly.

Slaměnka moc hodná byla,
ostatní to naučila.
Slaměnky se od té doby
slamáčkem vždy rády zdobí.
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Kos, kosa a kosatec
Kosatec má vlastní kosu,
kterou kosí ranní rosu.
Kosa zase kosa mívá
a ten jí vždy k práci zpívá.
V zahradě je běžná věc,
že kos, kosa, kosatec
nerozlučně k sobě patří
jako sestry nebo bratři.
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Nemyslete na parádu!
Pan Tulipán, aspoň zdá se,
velice rád obléká se.
Pokaždé má kabát nový –
rudý, žlutý, oranžový…

Často bývá vymóděný
ještě víc než všechny ženy.
To se jen tak nevidí
a každý mu závidí.

Jedno teplé ráno jarní
u zrcadla dlouho marní.
Nemohl se rozhodnout,
co si má dnes obléknout.



Jiné jarní tulipány
dávno už jsou nachystány
svou cibulku zavrtat
a celý rok sladce spát.

Tulipán se fintil zas
a promarnil správný čas.
Parádil se sice dál,
ale přitom usychal.

Poskytnu vám dobrou radu:
Nemyslete na parádu!

+
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Fialkové snění
V květináči fialky
stále myslí na dálky.

Možná chtějí do Afriky
pro nitě a pro knoflíky.

Nebo třeba v Americe
touží toho koupit více?

Nevím, ani netuším,
ze snění je neruším!



Práce na dvě směny
Měsíček je žluté kvítí,
co po nocích v nebi svítí.

Jeho šéf se raduje –
na dvě směny pracuje.

Na záhonku ve dne voní,
po soumraku hvězdy honí.
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Gerbera
Na nákupy gerberu
s sebou nikdy neberu.

V obchodě vše rozbaluje,
se všemi se dohaduje,

na regálech zboží ničí,
a ke všemu nahlas křičí.

Neumí se vůbec chovat,
tak nemůže nakupovat.
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Sečtělý angrešt
Angreštový keřík malý
říkal, že je světaznalý.

„Angrešt a tak sečtělý?“
Věřit tomu nechtěli.
„Dovol, abychom se smáli.
Ty, že prý jsi světaznalý?

Nedohlédneš ani přes plot,
neodejdeš nikam bez bot,
nemáš žádné vychování,
tak jaképak vychloubání?“


