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NÁMOŘNICKÉ

Každá škola má svůj konec

Co uděláme s tím námořníkem

Každá škola má svůj konec,
jako měla začátek.
A co končí, to už nikdy
nejde vrátit nazpátek.

|: 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.

Ref: Je to pravda, jeto pravda,
je to pravda – hepčí!
I když máme školu rádi,
prázdniny jsou lepší.
Každá škola má svůj konec,
i ta naše – tady je:
Ahoj školo! Nashledanou!
Nazdar! Těpic! Ádié!
Ref: Je to pravda ...

LETNÍ

Vzhůru na palubu

Sluníčko

Vzhůru na palubu dálky volají,
vítr už příhodný vane nám,
tajemné příběhy nás teď čekají,
mým domovem bude oceán .
V ráhnoví plachty vítr nadouvá,
žene loď v širou dál,
kolébá boky plachetnice,
jak by si s ní jenom hrál.
Posádku ani škuner neleká,
bouře ni uragán,
přítomnost země oznámí nám
příletem kormorán.
Náš ostrov vzdálený z vln se vynoří,
z příboje snů našich pustý kraj,
zátoku písčitou úsvit odhalí,
háj palem útesy bílých skal.
Příď krájí vlny i tvůj čas,
srdce tvé bije rázně,
nástrahy moře nebezpečí
s přáteli zvládneš vždy snáz.
V přátelství najdeš pevnou hráz,

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
sedíš tu u cesty, stane se neštěstí,
něco tě zajede.
Elce, pelce, strejček Nimra koupil šimla v Kadani,
ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani.
Podívej se zvedá krovky, asi někam poletí,
do nebe či do Stromovky, hádej, hádej, hádej
potřetí.
Nevím, nevím nemám zdání,
počkej s nataženou dlaní.
Snad se vrátí za chviličku,
i ty malý popleto,
letí hledat osmou tečku.
Nevrátí se, nevrátí se
nevrátí se, nevrátí se, tak je to.

zbaví tě smutku bázně,
zítra až naše cesta skončí
staneš se jedním z nás.

Moře je plné slané vody
Moře je plné slané vody,
v té slané vodě je spousta ryb.
Jsou zlaté, hladké, hrbolaté,
baňaté, štíhlé, tlusté jak hřib.
V moři si plavou chobotnice,
co mají osm chobotů,
ojéje, to jsou parádnice,
koupou se denně, já v sobotu.

Mravenčí ukolébavka (J. Uhlíř, Z. Svěrák)
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 ....

Stromy (J. Uhlíř, Z. Svěrák)

PODZIMNÍ

Ref: Na stejné zemi, co my
bydlí tu s námi stromy.
Mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.
Topoly, topoly, topůlky,
zatím jste vyrostly do půlky.
Až budete jako svíce
bude vám o pár let více.

Pod naším okýnkem

Ref: Na stejné zemi, co my…
Stokrát vás deštíček zaleje,
budou z vás vysoké aleje,
kterými jednoho rána
já budu kráčet vdaná.
Ref: Na stejné zemi, co my…
Stojím tu s otázkou nevinnou,
jestli bych chtěl býti dřevinou,
na sobě mít šaty y kůry,
dívat se na svět shůry.
Ref: Na stejné zemi, co my…

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.“

Koulelo se jablíčko
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?
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.

Když mě nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si,
//:bude si mě namlouvati hodnější.://
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.

Naše Země kulatá
Naše Země kulatá je, říká se to,
po nebi se koulí světem celé léto.
|:pozor, ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli,
to bychom se o tebe vskutku báli.:|
Chtěl bych jednou, třeba někdy takhle k ránu,
nasednout do velikého eroplánu,
|:nasednout do rakety, podívat se z výše,
je-li Země kulatá, jak se píše.:|

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 ...
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.://

Mikuláš
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.
Čert a Mikuláš
Čerte, čerte, čertíku,
nesahej nám na kliku,
kde jsi Mikuláše nechal,
bez něj nepustíme tě dál,
dělal bys jen neplechu,
známe tě už z doslechu.
|: Ty nám neseš jenom šmíru,
vymetl jsi každou díru,
každou díru v komíně, v celé naší dědině. :|

Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám,
přines, prosím trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot,
dáváš drátky pro radost,
pro každého jich máš dost.
|: Ty nám neseš bílou zimu
i zpěvavou meluzínu
i pár sladkých oříšků
schovaných máš v kožíšku. :|
natáh bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

JARNÍ
Vrby se nám zelenají
Vrby se nám zelenají,
na dvě strany rozkvétají.
|: Radujme se, veselme se :|
Vlaštovičky přilétají,
na dvě strany štěbetají:
|: Radujme se, veselme se :|
Když jsem já sloužil
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 to husa chodí bosa ...
Když jsem já sloužil to čtvrté léto,

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.
Sněhulák
Jedna koule, druhá koule,
třetí koule, klobouk, nos,
sněhuláček stojí bos.
Koho v zimě snížek láká
postavit si sněhuláka?.
Jedna koule, druhá koule,
třetí koule, klobouk, nos,
sněhuláček stojí bos.

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

Koleda

ZIMNÍ

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.

Vločka

Já jsem malá panynka
Já jsem malá panynka,
zpívám pěkně zlehýnka,
dali jste mi maličko,
přidejte mi jablíčko,
červený jako líčko.
Já jsem malý žáček,
zpívám jako ptáček,
kdybych jídal s medem housky,
zpíval bych vám lepší kousky,
zpíval bych lepší kousky.

Vločko, vločko sněhová
máš očička duhová,
zatřpytíš se na sluníčku,
ale za malou chviličku
zbude z tebe kapička
jenom takhle maličká.
Sněží
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce ke kamnům běží.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi ke kamnům kouká.

