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Lednové sluníčko
hřeje jen málo.
Zapadá brzičko,
pořád by spalo.

Dřímá si za mrakem,
občas i svítí,
a když sníh ozáří,
krásně se třpytí.

Leden



Únor bílý, pole sílí,
zima bude už jen chvíli.
Bílí páni sněhuláci
nemají teď žádnou práci.

Jen tak stojí, jako sochy,
snad mají chuť na rampouchy.
Chtějí aspoň nakrátko
mít ledové lízátko.

Únor



Po dlouhém zimním lenošení,
když měsíc březen nastane,
dá se sluníčko do kouzlení,
ráno si na to přivstane.

Kouzelným proutkem vzbudí trávu,
na louce vykouzlí kytičky,
a celou tuhle jarní slávu
provází ptačí písničky.

Březen



Duben
Duben, to je velký šprýmař,
dělá si z nás psinu.
Když schováme teplý zimník,
pustí na nás zimu.

Jen se teple oblečeme,
už sluníčko hřeje,
pak je mlha nebo fouká.
Co se to tu děje?

Chvilku prší, chvilku sněží,
hned se zase vyčasí.
Víte, jak se tomu říká…
… aprílové počasí.



Májový deštík
už zalil zahrádku.
Je teplý, svěží,
dá vláhu poupátku.

Poupata rozkvetou
na stromě, na keři,
na stráni, na louce.
Kdo tomu nevěří?

Jaro je nádherné,
celý svět kvete.
Uhodneš, jak dostal
své jméno květen?

Květen



Když se jaro mění v léto,
zrají třešně, lípy kvetou,
červenají jahody.
Svět je plný pohody.

Slunce vstává ráno brzy.
Že ho zaspím, to mě mrzí.
Neuvidím ve spánku
krásu ranních červánků.

Červnová noc je moc krátká,
vlahá vůně mě ven láká.
Vůbec se mi nechce spát,
když je letní slunovrat.

Červen


