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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, 

Ve stáji jsou vlaštovky, 

které mouchy loví, 

much je pořád na stovky, 

kde se berou nový. 

 

Zavrtej se do fůrky, 

budeš vonět senem, 

zaváříš-li okurky, 

přidej kopr s křenem. 

 

R: Prázdniny u babičky… 

 

 

 

 

 

 

 



Prázdniny u babičky 

(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 

 

Husy plavou po vodě, 

kočka leží v chládku, 

vesnice je v pohodě, 

brambory jsou v řádku. 

 

Kvočna hlídá kuřata, 

říčka spěchá na jez, 

nepij, když jsi uhřátá, 

to se radši najez. 

 

R: Prázdniny u babičky, 

         prázdniny v Čechách (a na Moravě) 

         krásné jak holubičky 

         na horkých střechách. 

         Prázdniny u dědečka, 

         prázdniny na vsi (a na dědině) 

         školní rok ten se přečká, 

         nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas. 

 
 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podzim 

 

Na podzim když zlátne listí na stromech, 

nech nám kousek léta, vlaštovičko, nech,  

nech nám kousek písničky, malý skřivánku, 

aby nám začla hrát z ranních červánků, 

aby nám začla hrát z ranních červánků.  

 

Běží myška 
 

Běží myška po strništi 

dvě myšátka za ní piští, 

nad nimi se vznáší drak, 

kaboní se jako mrak. 

 

Nebojte se, malé myšky, 

volá na ně drak z té výšky, 

chtěl bych dolů nevím jak, 

musím letět do oblak. 

 

 

Kotě a sluníčko 

 
Hrálo si koťátko na trávníčku, 

sahalo pacičkou po sluníčku. 

Sluníčko upletlo zlatý pásek, 

chytilo koťátko za ocásek. 

 

„Dnes už tě nepustím, malý smíšku, 

zlato ti nasypu do kožíšku.“ 

„Že už mě nepustíš? Moje tlapky, 

uvidíš, skrývají ostré drápky.“ 

 

Leklo se sluníčko, za mrak běží, 

koťátko vítězně kníry ježí. 

Chlubí se houseti: „Milý brachu, 

sluníčko přede mnou prchá v strachu.“ 

 

Sotva to dořekne, darebáček, 

sluníčko chystá zas další háček, 

koťátko za fousky pěkně chytí, 

„Už tě mám, už tě mám ve své síti.“ 



Skřítkové tesaři  

(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 
 

|: Skřítkové tesaři vylezte z mechu. :| 

|: Chopte se náčiní, postavte střechu. :| 

|: Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa. :| 

|: Pila ať pracuje, sekera tesá. :| 

 

R:  Šupi dupi dup ,raz dva tři,hej rup, 

    pidimužík pracuje. 

    Šupi dupi dup, raz dva tři,hej rup, 

    pidimužík kutá. 

    Šupi dupi dup, jedli nebo buk, 

    všechno krásně zpracuje. 

    Šupi dupi,dub, raz dva tři,hej rup, 

    nebozízkem vrtá. 

 

|:Skřítkové zedníci zanechte spánku. :| 

|:Vezměte kladívko, lžíci a fanku. :| 

|:Písek se červená, vápno se bělá. :| 

|:Brána je zřícená, ať stojí celá. :| 

 

R:  Šupi dupi dup ,raz dva tři,hej rup… 

Bude zima, bude mráz  
 

Bude zima, bude mráz, 

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám se já pod hrudu, 

tam já zimu přebudu. 

 

Bude zima, bude mráz, 

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám se do javora, 

tam bude má komora. 

 

Bude, zima, bude mráz, 

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám se já pod mezu, 

až přestane, vylezu. 

 

Až přestane, vyletím, 

celý svět rozveselím. 

Půjde dívka na trávu, 

zazpívám jí nad hlavú. 

 



Písnička o vrabci 
 

Usnul vrabec za komínem, 

tichounce tam dřímá, 

přilož, Jirko, ještě souček, 

přilož, Jirko, ještě souček, 

ať mu není zima. 

 

Sníh už pokryl všechny střechy, 

na vrabečka padá. 

Přitulil se ke komínu, 

přitulil se ke komínu, 

nahříval si záda. 

 

Dobře bylo vrabečkovi 

v teple za komínem. 

Co mu dáme, až se vyspí, 

co mu dáme, až se vyspí? 

Slaný rohlík s kmínem. 

 

 

 

 

Trpasličí svatba 

 
V lese, jó, v lese na jehličí  

koná se svatba trpasličí. 

Žádná divná věc to není,  

Šmudla už má po vojně a tak se žení. 

Malou má ženu malinkatou,  

s malým věnem s malou chatou. 

Už jim choděj telegrámky,  

už jim hrajou Mendhelsohna na varhánky. 

 

R: Protože láska, láska, láska 

         v každém srdci klíčí 

         protože láskou hoří i to srdce trpasličí 

         a kdo se v téhle věci jednoduše neopičí 

         ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí. 

 

Mají tam lásku jako trámek 

pláče tchýňka, pláče tchánek 

štěstíčko přejou mladí, staří, 

v Papinově hrníčku se maso vaří. 

Pijou tam pivo popovický 

Šmudla se polil, jako vždycky. 

Kejchal kejchá na Profouse 

jedí hrášek s uzeným a nafouknou se…….. R: 

 



Hluboko v lesích 

 
Hluboko v lesích pod skalami, 

rumpity, rumpity, rum, bum, bum, 

hlídají zlato trpaslíci, 

hlídají zlato a svůj dům. 

Každý má svoji čepičku 

dává si ji na hlavičku.     

Každý má svoje botičky     

dává si je na nožičky. 

Každý má svoji žehličku 

a žehlí si s ní vestičku. 

Každý má svoji motyčku 

okopává s ní mrkvičku. 

Každý má svoji konvičku 

a zalévá s ní kytičku. 

Každý má svou lucerničku 

svítí si s ní na cestičku. 

Každý má svoji metličku 

zametá s ní svou světničku. 

Každý má svoji postýlku 

a zdřímne si v ní na chvilku. 

 

Veselé vánoční hody 

 
Veselé vánoční hody, 

zpívejte dítky koledy 

o tom, co se vskutku stalo, 

že se lidem narodilo děťátko. 

  

Potmě leží, nemá svíčičky, 

na nebi svítí mu hvězdičky. 

Ty, jenž všechen oděv dáváš, 

samos‘ nahé a nic nemáš, děťátko. 

 

Přišli chudí pastuškové,  

zpívají, jsou zpěvy nové: 

vítej nám, andělský králi, 

Tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 
 

 
 
 
 



Pásli ovce Valaši 

 
Pásli ovce Valaši, 

při betlemskom salaši, 

hajdom, hajdom, tydlidom, 

hajdom, hajdom, tydlidom, 

 

Anděl se jim ukázal, 

do Betléma jim kázal, 

hajdom, hajdom, tydlidom… 

 

Vstaňte, bratři, pospěšte, 

Ježíška tam najdete, 

hajdom, hajdom, tydlidom… 

 

 

On tam leží v jesličkách,  

ovinutý v plenčičkách, 

hajdom, hajdom, tydlidom… 

 

Maria ho kolíbá, 

Svatý Josef mu zpívá, 

hajdom, hajdom, tydlidom… 

Maminčin perník  

(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 

 

Kuchyní se vůně šíří, 

zázraky se ve hmoždíři, 

zázraky se dějí. 

Maminka si chystá věci, 

bude asi perník péci,  

bude to ten její. 

    

R: |: Maminčin perník, však ho znáte, 

         ten nikde jinde nepečou. 

         Jezte ho denně o půl páté, 

         dřív než vám léta utečou. :| 

    

Já a moji sourozenci, 

řadíme se před kredencí, 

už jsme seřazení. 

Chybí tu jen bratr Franta, 

ten toho sní vždycky kvanta, 

ještě že tu není. 

    

R:  |: Maminčin perník, však ho znáte….. :| 



Malé kotě 
(J. Suchý, J. Šlitr) 

 

Malé kotě (mňau mňau) 

spalo v botě (mňau mňau) 

nehas, co tě (mňau mňau) 

nepá, nepálí.  

A my jsme kotě spáti v botě  

po robotě necha, nechali. 

To, co kotě poví ti jedním pohledem 

to my ani slovy povědět nesvedem 

 

Věř, že kotě, co spí v botě 

to tě potě, to tě potěší. 

 

Hoši a děvčata, pěstujte koťata 

země je kulatá, místa je tu dost. 

Kotě je solidní, nervy vám uklidní 

nebuďte nevlídní a hned vás přejde zlost. 
 
 
 
 

Kalamajka 

Kalamajka, mik, mik, mik, 

oženil se kominík, 

vzal si ženu Elišku 

v roztrhaném kožíšku. 

 

Kalamajka pěkná věc, 

když je zima, šup na pec, 

když je teplo, šup dolů, 

kalamajku tancuju. 

 

Konvalinka 
(J. Pavlica) 

Stojí v trávě hospodyňka, 

džbánky se smetanou cinká. 

Džbánkem o džbáneček zvoní, 

všude kolem ní to voní. 

Stojí v trávě hospodyňka 

Jeden zvoní, druhý cinká - 

cinky, cinky konvalinka. 

Džbánkem o džbáneček zvoní, 

všude kolem ní to voní. 

Cinky, cinky konvalinka. 



Jarní zpráva 
 

Jednou zjara k ránu  

kukačka tu zprávu  

zakukala. 
A jako by v letu  

na poupátka květů  

zaťukala.  

 

Pojďte všichni honem,  

letí zpráva kolem,  

dívejte se, 

na zelené trávě  

první kytka právě  

rozvila se. 

 

Vločky už po páté 

nahlédly do zlaté  

peněženky, 

že zvědavé byly,  

tak se proměnily 

na sněženky. 

Slunce v kočáře 

 
Vozilo se na jaře, 

tralalala la 

slunce v zlatém kočáře, 

tralalala la. 

Kampak jedeš, sluníčko, 

tralalala la 

za tři hory, Aničko, 

tralalala la. 

Přivezu ti zlatý klíč 

tralalala la, 

jmenuje se petrklíč, 

tralalala la. 

 

 

 

 

 

 

 

 


