
Příloha – básničky a říkanky  

 

O zajícovi (Kolik váţí motýl - J. Balík) 

 

Co mu nejvíc sluší? 

Ať ho vidíš zepředu, 

ať mu koukáš na záda, 

uši jsou ta největší 

zajícova paráda! 

 

Ospalý zajíc (autor neznámý) 

 

Kdyţ jde na zajíce spaní,  

nechystá si ţádné stlaní,  

natáhne se do smrčí, 

nohy trochu pokrčí 

a pak usne ve chvilce, 

jak v královské postýlce. 

 

Malé hrátky se zvířátky - A. M. Laptěv 

 

Vítr letí, vítr fouká,  

ve větru se vlní louka. 

A ušáčci ustrašení 

skrčili se pod lupení. 

 

Zajíc (autor neznámý) 

 

Zajíc skáče hupky hup, 

spěchá s taškou na nákup. 

Aţ se vrátí, bude jíst  

mrkev, zelí, kedlubny a bobkový list. 

 

Zajíc (autor neznámý) 

 

Jednou, dvakrát dupne, 

do své jamky hupne  

a co ve své jamce 

přitulí se k mamce. 

 

Zajíc (J. Balík) 

 

Podívejte na zajíce, 

trénuje si v polích plíce. 

Běhá ţitem, běhá řepou, 

uši se mu přitom klepou.  

 

Mlsný zajíc (autor neznámý) 

 

Zajíčku, jak se máš? 

Kde si nejvíc pochutnáš? 

V jetýlku, v jeteli,  

pak si skočím do zelí! 

 

Králík divoký (Časopis pastelka - M. Tetourová) 

 

Já jsem králík divoký,  



přeskočím dva potoky, 

probudím ty líné spáče. 

Kam zmizely křemenáče! 

 

Hajný a zajíc (autor neznámý) 

 

„Jéje,“ podivil se zajíc , 

„to je ale krajíc!“ 

Podívá se do jetele,  

vesele se pousměje.  

Ještě ani nedojedl,  

z jetele ho hajný vedl.  

 

Zajíci sportovci (K. Benetka) 

 

Před cukrárnou plnou dortů 

na náměstí v Lomnici 

setkali se mistři sportu – 

čtyři mladí zajíci. 

Závodili na sto metrů 

od cukrárny k holiči,  

dělali tam veletoče, 

stojky, skoky o tyči, 

pak cvičili ze vší síly  

dřepy, kliky, sklopky.  

Na náměstí po nich zbyly  

jenom čtyři bobky.  

 

Zajíc v zelí (autor neznámý) 

 

Zalezl zajíc do zelí,  

zavolej na něj, Zdeňku! 

Zavolal Zdeněk zajíce, 

zajíc je ze zelí venku! 

 

Zvědavý zajíc (autor neznámý) 

 

Za vesnicí pod lesem 

u zelené meze  

leze, leze jezevec, 

zelí z pole veze. 

Za jezevcem dívá se  

zajíc u meze,  

kam ten tlustý jezevec  

zelí zaveze.  

 

Zaječí hledání (autor neznámý) 

 

Zajíc hledá zaječici, 

proslavenou tanečnici. 

Zaječice jezdí světem 

se zaječím kabaretem,  

zajíc by si při měsíčku 

zahrál s ní rád na honičku.  

 

Spadl zajíc (J. Balík - Kolik váţí motýl) 

 



Jak byl dlouhý, 

jak byl tlustý, 

spadl zajíc  

do kapusty. 

Je mu něco? 

Ne! 

Ne! 

Ne! 

Zajíc má rád zelené.  

Jak byl tlustý, 

jak byl dlouhý, 

spadl zajíc  

na dno strouhy. 

Nedivte se – 

co má být? 

Dostal ţízeň 

a chtěl pít. 

 

Když zajíc najde čtyřlístek (J. Balík - Kolik váţí motýl) 

 

Myslí si 

někdo z vás, 

ţe si ho schová? 

Spolkne ho 

v jeden ráz 

a hledá znova. 

Nadarmo hrozte mu holí 

či pěstí, 

z polí nám vykouše  

zelené štěstí. 

 

Šla Markétka na louku (J. Ţáček) 

 

Šla Markétka na louku,  

stál tam zajíc v klobouku.  

Včely uţ se třásly na med, 

tráva byla jako samet. 

Zahrála si na chvíli 

na honěnou s motýly,  

zasmála se: „To mě baví!“ 

Mrklo na ni oko paví.  

 

Králík (Časopis Pastelka - M. Tetourová) 

 

Zlobili se strakáči,  

ţe jim jetel nestačí. 

Slupli mrkve celé kilo,  

jen se po ní zaprášilo. 

 

Kdyţ i seno spořádali,  

tak si dali moučník malý – 

nejde mi to na rozum:  

řepu velkou jako dům! 

 

Běžel zajíc (autor neznámý) 

 

Běţel zajíc kolem plotu, 



roztrhl si novou botu. 

liška mu ji zašívala,  

veverka se posmívala.  

Proč ta se má posmívat, 

kdyţ já umím zašívat? 

Hybaj, hybaj, hybaj ven,  

vyţenu tě koštětem.    

 

Jen počkej, zajíci (autor neznámý) 

 

Běhali dva zajíci 

od svítání spolu 

přes pole i na stráni 

nahoru a dolů.  

Běhali a hopsali,  

různé řeči vedli, 

co jim pod nos vonělo, 

to hned s chutí snědli.  

 

Další hádanky jsou z knihy: Václav Fischer - Hádej, hádej, neprohádej 

 

Hádanky 

 

Dlouhé uši, rychlé běhy,  

ocásek jak knoflíček,  

pochutnám si na mrkvičce, 

uţ víš, kdo jsem?  

(zajíček) 

 

V poli zelí, na mou duši,  

koukají mu jenom uši. 

(zajíc) 

 

Zajíc  

 

Běhám rychle,  

běhám bosý, 

nedbám trní,  

nedbám rosy.  

Klička vpravo,  

klička zpátky,  

bydlím v lese 

se zvířátky.  

(zajíc) 

 

Na kterou stranu si lehne zajíc , 

kdyţ ho myslivec zastřelí? 

(na chlupatou) 

 

Zajíc polní 

Chlupáč s velkýma ušima, díky kterým výborně slyší. Zajíci ţijí na polích, loukách a 

mezích, nejradši mají šťavnaté rostliny a zeleninu. Většinou někde tiše sedí a chroupají. 

Jakmile je ale někdo vyruší, dají se na rychlý útěk. Je- li jim na stopě pes nebo liška, 

divoce kličkují - pes běţí po jejich stopě, podle čichu, a tak kličkuje také. Jenomţe v těch 

kličkách není tak šikovný. Umí rychle běhat i na velké vzdálenosti, dovede dobře skákat a 

plavat. Zajíc je ţlutohnědý aţ rezavý, břicho má bílé, ocásek krátký, nahoře černý, dole 

bílý, uši má dlouhé, na špičkách černé. Zadní nohy má mnohem delší neţ přední. V poli 



vyhrabává ploché jamky, kde odpočívá. Ţiví se bylinami, plody, houbami i ţivočichy. 

Zaječice má mláďata aţ čtyřikrát do roka. Mladí zajíčkové hned po narození vidí a brzy i 

běhají. Poslední dobou jich značně ubývá. 

 

Králík divoký  

Králík divoký ţije v dírách a je menší neţ zajíc, jinak je ale podobný, má podobný kulatý 

zadeček a dlouhé uši.U nás se pěstuje králík domácí. Králík má nejraději listy 

pampelišek. Rodí se jim spousta malých králíků, kteří rychle rostou.  


