
 

ČERVENEC 2021 

„Ahoj léto, ahoj prázdniny!“  

Léto – co to je „léto“? (roční období - jaké ještě roční období máme?). Jak vypadá počasí 

v létě? Hledání synonym popisující charakteristické rysy - teplo, slunečno.  

Prázdniny – co jsou prázdniny? (doba v létě, kdy děti nechodí do školy a jezdí s rodiči na 

dovolenou a výlety). Kam můžeme jet v létě? Co vše můžeme dělat v létě? Brainstorming na 

letní aktivity a destinace.  

Jak se jmenují prázdninové měsíce? (Červenec a Srpen, vysvětlení si jejich názvu) => 

červenec - jaké zralé ovoce sbíráme? (jahody, maliny, třešně, rybíz, vodní meloun, borůvky, 

ostružiny). 

Básničky 

• Prázdniny 

• Sluníčkový král  

Písničky 

• Ahoj léto, ahoj prázdniny  

• Zčervenala malina 

 

 

 

 

  



 

Prázdniny  

Těšíme se na prázdniny,  

pojedeme na maliny.  

Sbíráme i jahody,  

lenošíme u vody!  

 

Sluníčkový král  

Léto chvátá, běží cvalem,     běh na místě / prostor 

pak si klidně poskočí,      poskok vpřed  

sluníčko je zlatým králem,     otočka na místě, rozpažené ruce 

nekoukej mu do očí.      oči zakrýt dlaněmi, kroucení hlavou „ne“ 

 

  



 

Písničky  

Ahoj léto  

https://www.youtube.com/watch?v=-H2OwHsTaU8 

Ahoj léto! Ahoj prázdniny! 

Ahoj cesty z města ven! 

Ahoj slunce, džíny, bikiny, 

barvy úsvitů jak sen. 

 

Ahoj mráčky! Ahoj úpaly! 

Ahoj znáčky nových pih! 

Ahoj holky, kluci, kytary, 

krásky na silnicích. 

 

Je první letní den, prázdninový den 

a slunce vzbudí nás 

už prvním paprskem, 

a každý s úsměvem jej vítá. 

Náš budík statečný je dneska zbytečný, 

je zkrátka letní čas. 

I když můžem spát, 

každý vstane rád, když svítá. 

 

Ahoj léto, kráso k zalknutí! 

Ahoj touho bosky jít. 

Ahoj dámy s kufry k prasknutí, 

knížko s nápisem - buď fit! 

 

Ahoj snílci v trávě pod stanem! 

Ahoj písku horkých dní! 

Ahoj lásky prvně líbané 

tam, kam léto jen smí. 

 

Auta letící po všech dálnicích, 

hřímající vír. 

Špína velkoměst, 

všedních dnů a cest už mizí. 

A člověk šeptá dík, léto, za kyslík, 

vlídný klid a mír, 

čistou září, stín, 

https://www.youtube.com/watch?v=-H2OwHsTaU8


 

týdny bez hodin a krizí. 

 

Ahoj lidi, mírně uštvaní, 

s kufrem, pádlem, dívkou snů. 

Děsnej nával, vlaky narvaný, 

hele, prázdniny jsou tu! 

 

Ahoj lidi! Ahoj přírodo! 

Braň se léto, braňme jej! 

Snad ten úprk skončí dohodou, 

ať jsou prázdniny zas nej! 

 

Zčervenala malina (filmová pohádka Za humny je drak) 

https://www.youtube.com/watch?v=JVWgwNCDrxM 

Zčervenala malina, zčervenala malina,  

když hubičku jsi po mě chtěl, když hubičku jsi chtěl.  

Tralalalalalalalalalá, tralalalalalalá.  

 

Krásně se to vzpomíná, krásně se to vzpomíná,  

a kdo by taky zapomněl, kdo by zapomněl.  

Tralalalalalalalalalá, tralalalalalalá.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVWgwNCDrxM

