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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…

NÁMOŘNICKÁ
Co uděláme s tím námořníkem
|: Co uděláme s tím námořníkem :| 3x
takhle časně zrána.
R.: |: Hurá a už vyplouvá :| 3x
takhle časně zrána.
Dejme ho do člunu, než přijde k sobě
takhle časně zrána.
Vytáhněte zátku, ať se zmáchá
takhle časně zrána.
Strčme ho pod hadici do odtoku
takhle časně zrána.
Vlečme ho za lodí na provaze
takhle časně zrána.
Přivažte ho k zábradlí, až se ponoříme
takhle časně zrána.

Míček Flíček
R.: Jen Míček Flíček může říci,
hrej si, nejsem, míček spící,
jen Míček Flíček může říci,
já jsem král Vašich snů.
Snad i ty jsi ho jednou spatřil, jak se koulí,
hejno kluků za ním běží pro pár boulí,
je tam, hned zas v rohu branky pusu poulí
já jsem král Vašich snů.
Snad i ty jsi ho jednou dostal na placírku,
nezamířil, hbitě našel v brance škvírku,
sám křičel, když měl branek celou sbírku
já jsem král Vašich snů.
R.: Jen Míček Flíček může říci…
Snad i ty jednou co by štíhlý byls na křídle,
během sprintu potkal jsi ho, nabral šídlem
sám křičel, když jsi smýval zápas mýdlem,
já jsem král Vašich snů.
Snad i ty jsi ho jednou dostal jako dárek,
baculatý věčný vítěz dětských válek,
i dnes, když se zaposloucháš, volá z dálek,
já jsem král Vašich snů.
R.: Jen Míček Flíček může říci…

PODZIMNÍ

Koulelo se jablíčko

Pod naším okýnkem

Koulelo se, koulelo, červené jablíčko,
komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko?
Koulela se, koulela, dvě naproti sobě,
komu bych se dostala, než Jeníčku, tobě?

Pod naším okýnkem
rostou tam dvě růže,
pod naším okýnkem,
roste tam štěp.
|: Jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička.
Jsou dobrá, jsou sladká,
jsou jako med. :|
Měla babka
Měla babka čtyři jabka
a dědoušek jen dvě.
„Dej mi, babko, jedno jabko,
budeme mít stejně.“
Měl dědoušek měl kožíšek
a babička jupku.
„Pojď, babičko, na mazurku,
já si s tebou dupnu.“

Pyšný drak
Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak.
Zvysoka se díval na svět,
strašil by a neví jak.
Rozhlížel se do všech stran,
až uviděl hejno vran,
ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.
Do šíře a do dáli,
nikde se ho nebáli
a ty zuby papírové?
Všichni se jim vysmáli.

Kopu, kopu brambory

Mikuláš

Kopu, kopu brambory,
mám jich plné komory.
Uvařím je na loupačku
pozvu na ně naši Kačku,
|: ta se bude mít. :|

Mik, miku, mik, miku Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Mik, miku, mik, miku Mikuláš
přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje,
čertík za ním poskakuje.
Mik, miku, mik, miku Mikuláš
přinesl nám zimní čas.

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.

KOLEDY
Stojí vrba košatá
Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,
na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.
Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,
natahuje na ni krk, hej, hej, koleda.
Paní kmotra, pojď dolů, hej, hej, koleda,
a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.
Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,
natáh bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

Koleda

ZIMNÍ

Dědečku, dědečku, koleda,
dejte mi oříšek nebo dva.
Nedáte-li oříšek,
provrtám vám kožíšek.
Dědečku, dědečku koleda.

Sněží

Koleda
Má maměnka cosi má,
rup, rup, cosi má,
schovala to do sena,
rup, rup, do sena.
A byly to ořechy,
rup, rup, ořechy,
měla jich tam dva měchy,
rup, rup, dva měchy.

Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce ke kamnům běží.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi ke kamnům kouká.

Co to cinká za vesnicí?
Co to cinká za vesnicí? Cinky, cinky
Sáně jedou po silnici. Cinky, cinky
Vincek dělá koníka,
celou cestu utíká.
Hop, koníčku, cinky, cinky,
ať jsme doma u maminky.
Ať jsme doma ve chvilce,
u maminky v postýlce.

JARNÍ

Zvonička
(Hradišťan)

Na jaře
Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej, hopy, hej, hopy, hej, hopy, hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,
hej, hopy, hej, hopy, hej, hopy, hop.

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.

Za kopcem kopeček a na něm zvonička.
V zvoničce zvoneček, ve zvonečku ovečka.
V ovečce beránků, jako když sněží.
Jak zvonek vyzvání, beránci běží.

Vyletěla holubička
Vyletěla holubička ze skály, ze skály,
//:probudila modré oči ze spaní.://
Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly,
//:byly by tu holubičku dostaly.://
Nebyla to holubička, byl to pták, byl to pták,
//:když mě nechceš, můj holečku, nechtěj tak.://
známe tě už z doslechu.
Když mě nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si,
//:bude si mě namlouvati hodnější.://

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.
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?

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

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.

Když jsem já sloužil

Když jsem já sloužil PO NAŠEM

Když jsem já sloužil to první léto,
vysloužil jsem si kuřátko za to
a to kuře krákoře běhá po dvoře,
má panenka pláče doma v komoře
Když jsem já sloužil to druhé léto,
vysloužil jsem si kachničku za to
a ta kačka bláto tlačká ...
Když jsem já sloužil to třetí léto,
vysloužil jsem si husičku za to
a ta husa chodí bosa ...
Když jsem já sloužil to čtvrté léto,
vysloužil jsem si vepříka za to
a ten vepř jako pepř ...
Když jsem já sloužil to páté léto,
vysloužil jsem si telátko za to
a to tele hubou mele ...
Když jsem já sloužil to šesté léto,
Vysloužil jsem si kravičku za to
a ta kráva mléko dává ...
Když jsem já sloužil to sedmé léto,
vysloužil jsem si volečka za to
a ten vůl jako kůl ...
Když jsem já sloužil to osmé léto,
vysloužil jsem si botičky za to
a ty boty do roboty ...

Když jsem já sloužil to první léto,
vysloužil jsem si kuřátko za to
a to kuře krákoře běhá po dvoře,
má panenka pláče doma v komoře
Když jsem já sloužil to druhé léto,
vysloužil jsem si koťátko za to
a to kotě spalo v botě ...
Když jsem já sloužil to třetí léto,
vysloužil jsem si hříbátko za to
a to hříbě táhne břímě ...
Když jsem já sloužil to čtvrté léto,
vysloužil jsem si vepříka za to
a ten vepř jako pepř ...
Když jsem já sloužil to páté léto,
vysloužil jsem si kozičku za to
a ta koza spadla z voza ...
Když jsem já sloužil to šesté léto,
vysloužil jsem si ovečku za to
a ta ovce běhá z kopce ...
Když jsem já sloužil to sedmé léto,
vysloužil jsem si kravičku za to
a ta kráva mléko dává ...
Když jsem já sloužil to osmé léto,
vysloužil jsem si štěňátko za to
a ten pes vrčí dnes ...

Mravenčí ukolébavka
(Z. Svěrák, J. Uhlíř)

Slunce šlo spát za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.
Ref: Máš nožičky uběhané,
den byl tak těžký,
pojď, lůžko máš odestlané
na plátku od macešky.
Spinká a spí mraveneček lesní
v hromádce u kapradí,
není tam sám, s maminkou je tam,
tykadlem ho hladí.
Ref: Máš nožičky ....

