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Nápadité a vtipně ilustrované básničky o počasí

Veselé říkanky pro děti od 5 let, které pobaví a navíc 
pomohou s rozvojem slovní zásoby a čtení. Knížka se jen hemží 

neotřelými metaforami, barvitými a fantaskními obrazy, vtipnými 
příběhy a sympatickými nadpřirozenými bytostmi, které berou 

zodpovědnost za vývoj počasí do vlastních rukou.
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JASNO

Modrá pastva pro beránky,
modřejší než pastelka.

To je barva na čekanky,
na motýlí křidélka.

Sluníčko dnes nenapase
ani jednu ovečku.

Nebe svítí modrým jasem.
To je barva, panečku!
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POLOJASNO

Od obzoru do obzoru
bleděmodrá pastvina.

Kraje konce nedohlédneš.
Kde končí, tam začíná.

Slunce modrou loukou žene
všechny svoje ovečky.

Po nebi jsou rozházené,
místa je tu pro všecky.
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OBLAČNO

Sestra s bráškou – Klárka s Tomem,
všude chodí společně:

„Chystej košík, Tome, honem!
Vyrazíme na třešně.“

„Ven se nejde!“

„A proč ne?“

„Nebe je dnes oblačné.
Možná, že z něj začne pršet.“

„Možná pršet nezačne.
Tam je modro! A já říkám,

že se nebe vyjasní.“

„Čas dobrý tak pro vodníka!
Třešeň zmokne a my s ní!“

„Nezmokneme, máme deštník.
Červený a veliký!

Přineseme košík třešní,
uvaříme knedlíky!“
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ZATAŽENO

Od rána je zataženo,
slunce nikde nevidím.

Snad si vzalo dovolenou,
oddechne si od lidí.

Slunce nespí! Vím to jistě.
Nesmí! Ani na chvíli!

Dnes je také na svém místě,
jen ho mraky zakryly.
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DÉŠŤ

Už s kropicím vozem
jedou po obloze.

Vezou sudy plné vody,
rozlévají na zem.

Pršelo. A zdá se,
už je po nečase.

Až bude mít země žízeň,
přijedou k nám zase.
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MŽENÍ

Krajinou jde drobné mžení.
Na zahrádce v okamžení

vzduch se vláhou rozvoněl.
Jemný deštík střechy leští,

přežene se dříve, než ti
stačí zalít jabloně.

Bledá líčka na jablíčkách
zčervenají od sluníčka,

umyjí se deštíkem.
Když je nebe takhle hýčká,
chystá se tu pro Honzíčka

překvapení veliké.



+
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PŘEHÁŇKY

Jdeme s psíkem Brokem
vycházkovým krokem.
Slunce na nás koukne,

potom trošku zmoknem.

Deštík chvilku počká.
Než se stihnem ohřát,
zkropí mne i Bročka.
A tak to jde pořád.

Ujdem kousek cesty
pěkně na sluníčku:

„Teď zas deštník nes ty!
Drž ho pevně, psíčku.“

Zas to kolem stříká!
Déšť je pěkně hustý.
Marně prosím psíka,
ať ten deštník pustí.

Zmoknem a pak uschnem,
uschnem a pak zmoknem.

Chvíli jdeme v suchém,
chvíli jdeme v mokrém.

Jestli nám to vadí?
Ani na chvilenku!

My jsme s Brokem rádi,
že můžem být venku.

Slunce rozesmáté,
potom zas pár kapek.
Šlapem si to blátem

pro radost psích tlapek.
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BOUŘKA

V nazlobených mracích dřímá
nebezpečná elektřina.

Když je v každém mraku jiná,
blesky srší, nebe hřímá!

Na nebeském mrakodromu
srážejí se hřmotné vozy.
Rychle utíkejte domů!

Hromy duní, nebe hrozí.




