
Jarní říkadla 
Krákorala černá vrána, krákorala na havrana, 
milý strýčku havrane, kdy už jaro nastane? 

Ťukám ťukám zobákem, abych probudila zem. 

Ťukám ťukám do sněhu, bez jídla a noclehu. 

Ťukej ťukej, milá vráno, jaro přijde možná ráno. 

  

Roztál sníh a země voní, vsaďme malý strůmek do ní. 
Dejte pozor na kořeny, kůlem bude připevněný. 

Až vyroste z malička, dá nám sladká jablíčka. 

  

Haló, haló, voláme tě jaro, 
voláme tě sluníčko, 

zahřej nám tváře maličko, 

haló, haló, voláme tě sluníčko, 

zahřívej nám i zrníčko, haló, haló. 

  

Sluníčko už svítí jarně, sněhulák se brání marně. 
Je s ním konec, marná sláva, pod bříškem ho lechtá tráva. 

  

V teplém vzduchu nevěř, věř, protáhl se starý keř. 
Zatřepetal větvičkami, vítáme vás, staří známí. 

Honem, honem poupata, slunce už je ze zlata. 

  

Ťuky, ťuky, ťukalo, ze skořápky volalo! 
Ťuky, ťuky ve vajíčku, nemám místo pro hlavičku, 

Ťuky, ťuky, ťuk a najednou puk! 

Vejce puklo, na svět juklo kuřátko. 

  

Byla zima mezi náma, ale už je za horama. 
Huš, huš, huš, zimo už se ztrať, 

zemi sílu vrať. 

Ťuk, ťuk, ťuk, 

Země Matičko, chovej zrníčko. 

Vstaň, vstaň, vstaň. 

Slunce prosím hřej, zemi sílu dej. 

I nám, nám, nám. 

  

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? 
Byla zima mezi náma a teď už je za horama, 

hu, hu, hu, jaro už je tu. 

  

Z malinkého semínka, které v zimě spí, 
roste, roste rostlinka, když se probudí. 

Protáhne se, protřepá, vykukuje do světa. 

Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven. 

Ukáže se sluníčku: „Přeji dobrý den!“ 

  

Pod kamenem v temné zemi, vstávej, vstávej kořínku. 
Po žebříčku za sluníčkem roste každou chvilinku. 

Na zemi už rozhlíží se, jak se třpytí jarní svět. 

S velkou chutí ke sluníčku po lístečcích může spět. 

Když dovolí Matka Země, tak barevně může kvést. 

Že to všude jarem voní, je pro lidi dobrá zvěst. 



Ševelí, ševelí tráva, semínko už vstává. 
Jeden druhý lísteček, na stráni vyrostl stromeček. 

  

Semínko malé v zemi spí, 
vtom sluníčko ho probudí. 

Semínko pomalu zvedá hlavu, 

vystrčí lístečky na boží slávu. 

Kořínky v zemi, stonek jak niť, 

nahoře kvítek - sluníčko sviť. 

Rostu a rostu, až rostlinka jsem, 

celý svět zkrásní, když na zemi jsem. 

  

Co se stalo v trávě? Brouček narodil se právě. 

A jak roste, usmyslí si, že do nebe zaletí si. 

Letí výš a výš a ještě, srazila ho kapka deště. 

  

Byla jedna kukla a ta kukla pukla. 
Vyletěl z ní v jarní svět motýl krásný jako květ. 

Potkala ho včelička, udivená celičká: 

Copak ty jsi za stvoření, vždyť jsi jako kytička? 

Motýlek jí ale řek´: což některá z kytiček lítá, lítá, 

jen se kmitá, já jsem přece motýlek. 

  

Běžel zajíc kolem plotu, roztrhl si novou botu. 
Liška mu ji zašívala, veverka se posmívala. 

„Co se máš co posmívati, když já umím zašívati?“ 

  

Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko, 
vyjdi z mraků ven, zahřej chladnou zem. 

Volám tě nahoru, vyhoupni se nad horu, 

na svůj modrý trůn, zahřej les i tůň. 

  

Vyjdi, vyjdi sluníčko na makové zrníčko, 
nevyjdeš-li, vyjdu já, zatočím se dokola. 

Vyjdi, vyjdi ráno, přivítáme jaro. 

  

Semínko, dobrý den! 
Jakýs mělo v noci sen? 

Zdálo se mi o sluníčku, 

jak mě volá ven. 

  

Šušky šušky u hrušky,  
šuškají si berušky. 

O čem si tam šuškají? 

Co taková muška jí. 

O čem ještě? Kolik chroust 

ke svačině slupne soust. 

Když je někdo vyruší, 

letí šuškat k moruši. 

  

Slepičko, kokodák, snes ještě vajíčko, než zajde sluníčko. 
Slepičko, kokodák, nekdákej jenom tak! 

  

 



Běžel tudy zajíček, houpy houpy, 
nesl pytel žemliček, houpy houpy. 

Počkej na mě zajíčku, houpy houpy, 

dej mi jednu žemličku, houpy houpy. 

Běžel zajíc na kopec, houpy houpy, 

udělal kotrmelec, houpy houpy. 

Zajíč běží po poli, houpy houpy, 

žemličky se kutálí, houpy houpy. 

  

Pam pam pampelišky v žlutém kloboučku, 
prý si posedaly ráno na loučku. 

Nakláněly k sobě zlaté hlavinky, 

jsou to malé děti, velké maminky. 

Cink cink cinkylinky modré zvonky zas, 

k písni konvalinky přidaly svůj hlas. 

Chceme s nimi zpívat v jitru zářivém, 

Pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem. 

  

Vozilo se na jaře, tralalalala, 
slunce v zlatém kočáře, tralalalala. 

Trala, trala, tralalalala 

Kampak jedeš sluníčko? 

Za tři hory Ančičko. 

Přivezu ti zlatý klíč. 

Jmenuje se petrklíč. 

  

Vrby se nám zelenají, na dvě strany prokvétají. 
Radujme se, veselme se. 

Žežulička v háji zpívá, sedmihlávek se ozývá. 

Radujme se, veselme se. 

Byla zima mezi náma, ale už je za horama. 

Radujme se, veselme se 

  

Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená. 
Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde. 

Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. 

  

Sil Petr proso i pšeničku, 
našli jsme my tam křepeličku. 

Křepeličku máme, 

křepela nemáme. 

Málo nás, málo nás, 

pojď Haničko mezi nás. 
 


