
 

SRPEN 2021 

„Obilí a žně“  

Srpen - vysvětlení si původu názvu tohoto měsíce (dozrává obilí a nastupuje období jeho 

sklízení = žně)  

Co v létě najdeme na polích? - obilí, travnaté louky, kukuřice, slunečnice, druhy obilovin 

(pšenice, žito, oves, kukuřice) 

Žně - jaké nástroje se dříve používali při sklizních, jaké zemědělské stroje je nahradily? 

Vysvětlíme si rozdíl mezi slámou a senem.  

Srpen a padající hvězdy - Perseidy, co to vlastně padá na Zem a proč?  

Práce s pohádkou: Kuřátko a obilí (František Hrubín).  

Básničky 

• Srpen  

• Srpen a hvězdy  

Písničky 

• Ahoj léto, ahoj prázdniny  

• opakování písniček z průběhu celého roku 

 

 

 

 

  



 

Srpen  

Srpen, srpen, babička žne srpem.  

Děda kosí kosou, smáčí brousek rosou.  

Kombajn seče, mlátí, sklízí,  

klasy z pole rychle mizí.  

 

Srpen a hvězdy  

Srpen hvězdy prohání  

po nebeské pláni, 

ty, co na zem padají, 

plní lidská přání. 

 

 

  



 

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


 

FRANTIŠEK HRUBÍN: KUŘÁTKO V OBILÍ 

 

 

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko…. za zahradou mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém 

obilí bude večer za chvíli. „Povězte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi!“ „Jen se zeptej ječmene, 

snad si na to vzpomene.“ Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. „Pověz, milý ječmínku, jak 

mám najít maminku?“ Ječmen syčí mezi vousy: „Ptej se pšenic, vzpomenou si!“ Kuře pípá u pšenic, 

nevědí však také nic: „Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to!“ Kuře hledá žitné pole, ale to je 

dávno holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská: „Vždyť jsi doma za chalupou. Slyšíš? V stáji koně 

dupou, kocour ve stodole vrní – a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.“ 

„Děkuji ti, žitné pole!“„Pozdravuj tam ve stodole!“ „Koho, milé políčko?“ „Zrno i to zrníčko! Ať se ke 

mně zjara hlásí, vychovám z nich nové klasy!“ A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko. 


