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Mateřinky 
(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 
 

Milé děti z mateřinky, 
proč vy máte v šatně skříňky 
s barevnými obrázky? 
Aby každý věděl přeci, 
kam si má dát svoje věci, 
to jsou ale otázky 
 
R: Čistě náhodou staneš se jahodou, 

čistě náhodo staneš se sovou, 
jako poštolky letíme do školky, 
dneska jsou vdolky s chutí malinovou. 
My jsme děti z mateřinky, 
my už nenosíme plinky, 
my už leccos víme, 
po obědě spíme.  

 
Donesly se ke mně zprávy, 
že nevíte jak se zdraví, 
když se ráno přichází. 
Dobrý den a dobré ráno, 



to už máme vychytáno, 
to jsou ale dotazy. 
 
R: Čistě náhodou staneš se jahodou… 
 
Ještě by mě zajímalo, 
proč je tady smíchu málo, 
proč se tady brečí? 
Kde jste tohle slyšel, pane 
to je tedy neslýchané, 
to jsou jenom řeči. 
  
R: Čistě náhodou staneš se jahodou… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ježci 
(Jaroslav Samson Lenk) 
 
Když potkáte ježky,  
jdou většinou pěšky, 
nožičky maličký 
a tělíčka těžký. 
Nejraděj maj z louky, 
žížaly a brouky, 
jablíčka nejedí, 
po těch mají pšouky.  
 
R.: Bušte do bubnů a do pián, 
ježek není vegetarián. 
Je to vlastně hrůza, přátelé, 
co on sežvýká a sežere.  
 
Když potkáte ježky,  
jdou většinou pěšky. 
Zatím snad nedošli  
na vrcholek Sněžky. 
Asi nemaj běžky. 
 



PODZIMNÍ 
 

Nic nedbám 
Nic nedbám, jen když mám 
pod okny zahrádku, 
nic nedbám, jen když mám 
pod okny štěp. 
 
|: Jsou na něm jablíčka, 
trhá je Ančička. 
Jsou dobrá, jsou sladká, 
jsou jako med. :| 
 
Pod dubem, za dubem 
Pod dubem, za dubem, 
měla jedna dvě 
červená jablíčka  
jedno dala mně. 
 
|: Nechtěla mně obě dát, 
začala se vymlouvat, 
že nemá, že nedá, 
že je o ně zle. :| 

Kopu, kopu brambory 
 
Kopu, kopu brambory, 
mám jich plné komory. 
Uvařím je na loupačku 
pozvu na ně naši Kačku, 
|: ta se bude mít. :| 
 
Drak 
Letí, letí, není to eroplán, 
letí, letí, není to pták. 
Má modré oči, ocasem točí. 
Vítr ho nese, jenom se třese. 
Letí, letí, vždyť je to drak. 
 
Lísteček z javora 
 
|: Lístečku z javora, spadls mně do dvora :| 
|: Nebudu sa milá ženit, až bude pohoda. :| 
|: Lístečku z osiky, spadls mně do viky. :| 
|: Nebudu sa milá ženit, až budu veliký. :| 
|: Lístečku z jasena, spadls mne do sena. :| 
|: Nebudu sa milá ženit, až bude potřeba. 



ČERTOVSKÉ 
Kolíbala bába čerta na pařezu dubovým, 
Hajej, dadej, můj čertíčku, 
Však já na tě nepovím. 
 
KOLEDY 
Hore, bratři, hore vstávejme, 
do Betléma rychle chvátejme, 
dary s sebou vezměme 
a Ježíška pozdravme, 
takhle jemu libě zahrajme. 
 
Dej Bůh štěstí  
 
Dej Bůh štěstí tomu domu, 
my zpíváme, víme komu, 
malému děťátku, Kristu Jezulátku, 
dnes v Betlémě narozenému. 
 
On rozdává štědrovničky, 
jabka, hrušky i troníčky, 
za naše zpívání, za koledování, 
dej vám Pán Bůh své požehnání. 

l:Ten vánoční čas dočkali jsme zas:l, 
ptáčkové libě zpívají, 
pastuškové vytrubují, 
co to nového, neslýchaného. 
 
l:Narodil sa nám Ježíš Bůh a pán:l, 
nemá žádné poduštičky, 
enem chatrné plenčičky, 
tak je zrozený na ten svět bídný. 
 
Na Vánoce dlúhé noce 
Na Vánoce dlúhé noce, 
jsou tam velké chumelice, 
hej, hej koleda, 
hej koleda, koleda. 
 
A my všeci pod peřinú, 
Mikuláš aj s Kateřinú, 
hej, hej koleda, 
hej koleda, koleda. 
 
 
 



VELIKONOČNÍ 
 
Smrtná neděla, kdes klíče dala? 
Dala jsem je, dala Květné neděli. 
Květná neděla, kdes klíče dala? 
Dala jsem je, dala květným pondělkům. 
Květný pondělku, kdes klíče poděl? 
Poděl, jsem je, poděl Zeleným čtvrtkům. 
Zelený čtvrtku, kdes klíče poděl? 
Poděl jsem je, poděl svatému Jiří. 
 
Čáp 
(Hradišťan) 
 
Čáp letí přes moře na svatého Řehoře 
Čáp letí přes moře, bude dobře v komoře 
Čáp letí do polí, slepička ho dohoní. 
Kam ty čápe, kam letíš? 
Do zlaté komory. 
Co tam budeš dělati? 
Stříbro, zlato lámati. 
Kam ho budeš nositi? 
Mlynářovic cérce, aby pletla věnce. 

Jaro 
(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 
 
Jaro dělá pokusy, 
vystrkuje krokusy, 
dříve než se vlády chopí, 
vystrkuje periskopy. 
 
Než se jaro osmělí, 
vystrkuje podběly, 
ty mu asi na zem hlásí 
čerstvé zprávy o počasí. 
 
Ref: Jaro, je to v suchu, 

l:zima už nemůže:l 
stoupá teplota vzduchu 
l:a míza do růže:l 
Povídám: Jaro je to v suchu, 
l:vichry už nedujou:l 
nahlas, nebo v duchu, 
l:lidi se radujou:l 

 
 



U dopravní cedule 
vyrostly dvě bledule, 
blízko telegrafní tyče 
vyrostly dva petrklíče. 
 
Mravenci už pracujou, 
holky sukně zkracujou, 
slunce svítí, led je tenký, 
jaro vem si podkolenky. 
 
Ref: Jaro, je to v suchu…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z JARNÍHO PÁSMA 
 
Náš kohoutek kokrhá,  
bude brzo ráno, 
naše Manča vospalá,  
něco se jí zdálo. 
 
 
Krávy, moje krávy,  
napaste sa trávy, 
však sem vám nažala, 
však sem vám nažala 
v tom zeleném háji. 
 
Paste sa mi, paste 
jako byste spaly, 
jako byste měly, 
jako byste měly 
po kolena trávy. 
 
 
 
 



Dostal jsem koníčka sivovraného, 
na čtyry noženky okovaného, 
na něm pentla červená, 
co mně dala má milá, 
abych si nastrojil svojeho koňa. 
 
 
l:Pásla barany mezi horami:l 
kdo ti za to holka může,  
že máš takovýho muže, 
pojeď ty s námi. 
 
 
Na zelenej lúce sedí zajíc 
a ten vám má nožky na utěkajíc 
l:Ajá bych byl velmi rád, 
kdybych také nožky mal, 
jak ten zajíc:l 

 
 
 
 
 

Oženil sa Kulibaj 
 
Oženil sa Kulibaj 
vzal si Kulibajku, 
Kulibajka Kulibaja  
a Kulibaj fajku. 
 
Oženil sa Ledabyl, 
vzal si Ledabylku, 
neměli sa čím přikrývat, 
přikryli sa pilkú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÉ 

Auta 
(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 
 

Jede, jede ford a v něm sedí lord, 
vedle něho lordka stará jak ta fordka. 
Jede, jede mazda, řídí ji pan Brázda, 
vzadu má dvě sedátka, na nich malá Brázďátka. 
Jede mitsubishi, veze čtyři myši, 
myši mají sjezd, začíná to v šest. 
Jede, jede toyota, liška veze kojota, 
oba mají blechy, vydávají vzdechy. 
R:  l:Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly:l 
     U Devíti křížů uhasíme žížu a jede se dál, 
     potom na Rohlence sníme utopence 
     a jede se dál a jede se dál. 
Jede, jede tatra, po které se pátrá, 
zlodějové mají spěch, nechtějí spát na Borech. 
Jede, jede praga a v ní baba Jaga, 
baba nemá řidičák, tak to řídí dědek Jag. 
Jede felicie podél řeky Dyje, 
je to metalíza a v ní teta Líza. 

Jede, jede saab a v něm sedí čáp, 
jedna hloupá žába stopla toho saaba. 
 
R: : l:Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly:l    
   a jede se dál 
   a jede se dál 
   a jede se dál. 

Auta 
Tů,tů, tů, auto už je tu. 
Pojeď, mámo, pojeď s námi, 
Za chvíli jsme za horami.  
Tů,tů, tů, auto už je tu. 
 
Tů,tů, tů, auto už je tu. 
Jen se spolu mihnem vrátky, 
dojedem až do pohádky. 
Tů,tů, tů, auto už je tu. 
 
Tů,tů, tů, auto už je tu. 
Abys měla radost v líčku, 
Doledem až ke sluníčku. 
Tů,tů, tů, auto už je tu. 



VÝLETNÍ  
Do Boskovic cesta jako žádná ze sta, 
vroubená je stromama, 
když jdu po ní v létě, samoten na světě, 
sotva pletu nohama, 
na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad, 
tam zapadli trampi, hladoví a sešlí, 
začli sobě notovat. 
R:  Na hradním nádvoří světla už nehoří, 
        bílá paní šla už dávno spát, 
         ona měla ve zvyku podle svého budíku 
   o půlnoci chodit strašívat, 
    od těch dob, co jsou tam trampové, 
         nesmí z hradu pryč, 
         a tak dole v podhradí se šerifem dovádí, 
         on jí sebral od komůrky klíč. 
Jednoho dne zrána roznesla se správa, 
že byl ten hrad vykraden. 
nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes, 
nikdo nebyl dopaden, 
šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici, 
místo aby hlídal, zuřivě jí líbal, 
dostal z toho zimnici. 

BRNĚNSKÉ… 

Jede Kudrna 
Jede Kudrna okolo Brna, 
přidej Kudrno, už bude Brno. 
 
Jede Kudrna okolo Brna, 
jede, jede vpřed, Brno bude hned. 
Jede Kudrna okolo Brna, 
zatrub Kudrno na celé Brno. 

 
Krokodýl 
 
Na tisíce mil teče řeka Nil 
a v té řece bydlel přece nilský krokodýl 
a ten krokodýl, ten se nerad myl, 
Ten si radši v nilské kaši lebe, lebedil. 
 

 
 



Brno je zlatá loď 
(Ivan Mládek)  
Přeběhla mi přes cestu černá srna, 
jel jsem zrovna za maminou do Brna. 
Neměl jsem však smůlu, spíše štěstí, 
až na tři ječná zrna.  
Mirka doma spala, 
vůbec nikde netrajdala, 
co si vlastně můžu od života ještě více přát? 
 
R:  Brno je zlatá loď, 
         za děvčaty z Brna choď, 
         hm, jsou hezké, hm, a mladá. 
         Brno je zlatá loď, 
         za děvčaty z Brna choď, 
         hm, jsou hezké, hm, a chytrá. 
Kam se hrabou děvčata z Prahy, Plzně, Ústí, 
kdo má trochu filipa do Brna se pustí. 

R:  Brno je zlatá loď, 
         za děvčaty z Brna choď, 
         hm, jsou hezké, hm, a věrná. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


