
ROSTLINKY
Z HOŘEČKOVÉ 
LOUKY

POZNÁVEJ A VYBARVUJ
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Jeseň – to je podzim –
hýří barvami.
Křehké fialové kvítky 
se větrem kývají.
Jejich krása vábí.
Pozor – netrhat!
Že je ocún jedovatý
odteď budeš znát.

To je divná kopretina –
žlutý střed i plátky…

do rukou si beru atlas,
už mu šustí stránky.

Teď znám její zvláštní jméno,
jmenuje se oman.

Protože má úzké listy,
druhé jméno: vrbolistý.

OCÚN JESENNÍ OMAN VRBOLISTÝ
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Mateřídouška
na každé mezi

sluníčko chytá do dlaní.
A malý brouček se s ní měří.

Pomáhá jí v tom chytání...

Nejdřív bílá hvězdička
z trávy na tě mrká.
A s létem kluk jahůdku
do pusy si strká.
Červenou jahůdku –
lahodnou dobrůtku.

MATEŘÍDOUŠKA VEJČITÁJAHODNÍK OBECNÝ
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Slunce svítí na louku,
zem příjemně hřeje,

spousta malých hořečků
z trávy už se směje.

Planý česnek
hlavou kývá,
zvysoka
se na svět dívá…

HOŘEČEK NAHOŘKLÝ PRAVÝČESNEK PLANÝ
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Řepík léčí každý neduh,
ví to i tvá maminka.
A naše babička stará
koupala v něm miminka.

V úvozu po cestě 
trnitá jehlice.
Když ji chceš 

utrhnout,
vezmi rukavice…

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ JEHLICE TRNITÁ
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Trávo, travičko,
kdy já tě pokosím?
Vyženu ovečky, 
starat se nemusím…
Ovce se napasou,
travička vymizí,
a moje Anička –
ta mi není cizí.

Už nám modrý zvonek zvoní,
že je konec vyprávění.

Poznáš všechny kytičky 
z naší louky s hořečky?

VÁLEČKA PRAPOŘITÁ ZVONEK OKROUHLOLISTÝ
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