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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 plínky, 

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… 

 

 

 

 

 

 



První pohádka 

František Hrubín 

 

Princeznička na bále 

poztrácela korále. 

Její táta, mocný král, 

Honzíka si zavolal: 

 

"Honzíku, máš namále, 

přines nám ty korále!" 

Honzík běžel za horu, 

nakopal tam bramborů. 

 

Vysypal je před krále: 

"Nesu vám ty korále, 

větší už tam neměli, 

ty snědli už v neděli." 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Cib, cib, cibulenka 

 

Cib, cib, cibulenka, 

mak, mak, makulenka. 

Když jsem byla maličká, 

chovala mě matička 

a teď, když jsem veliká, 

musím chovat Pepíka. 

 

 

 



Zima je  

 

Zima je, zima je, 

každý se raduje, 

padá sníh, padá sníh, 

pojedeme na saních. 

Holky lezou za kamna, 

že je zima náramná, 

ale správný chlapec, 

nepoleze za pec.  

 

Když Panna Maria po světě chodila 

 

Když Panna Maria po světě chodila, 

neměla místečka, neměla místečka,  

kde by porodila. 

Přišla, ona přišla, když nocleh hledala, 

z cesty na tu stranu,  

z cesty na tu stranu, 

až k městu Betlému. 

 

 

 

Svatou dobu již tu máme 

 

Svatou dobu již tu máme 

z nejmilejších svátku, 

proto rádi zazpíváme: 

„Sláva Jezulátku, 

sláva Jezulátku!“ 

 

 

Maria Panna krmí děťátko 

 

Maria Panna krmí děťátko, 

papu, papu, papu, Jezulátko. 

Zabeč, beránku, v tom novém zámku, 

bebe, bebe, bebe, Jezulátko. 

Zavrň, kocúrku, tomu děťátku, 

vrňu, vrňu, vrňu,  Jezulátko!“ 

Husličky, hrajte, plakat nedajte, 

tydli, tydli, tydli, Jezulátko. 

 

 

 

 



Naši chlapci dneska pásli  

 

Naši chlapci dneska pásli blízko Betléma,  

velká jasnost o půlnoci jako den byla,  

andělský hlas slyšeli, do Betléma běžali,  

že se Ježíšek narodil, právě mluvili.  

 

Když sme sa tak spolem sešli, tak už půjdeme  

a milému Ježíškovi hráti budeme.  

Francku, vezmi želízka, obveseluj Ježíška,  

Ondro, bubny, Kubo, dudy, bude muzika.  

 

 

Hřej, sluníčko, hřej 

 

Hřej, sluníčko, hřej, 

hory, doly krej, 

povyskoč si výše 

na té naší střeše, 

kolo udělej, kolo udělej. 

 

 

 

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, 

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 ... 



Na Heličku 

 

Helička v kole tancuje,  

ráda mládence miluje.  

Učeš si hlavičku  

jako makovičku, 

Umyj sobě líčka 

jako dvě jablíčka, 

opásej si pásek 

na zlatý řeťázek, 

podepři si bočky  

o zlatý vidličky, 

obuj sobě botky 

zítra do robotky,  

vyber sobě družku, 

zatoč se s ní trošku. 

 

Na šáteček 

Mám šáteček, mám, 

komu já ho dám, 

žádnému jinému, 

než svému milému, 

tomu já ho dám. 

Pletla jsem 

 

Pletla jsem, pletla jsem, proplétala jsem, 

červeným, zeleným, modrým harasem, 

ještě mi zůstalo klubíčko nití, 

pomoz mi děvčátko, pomoz mi šíti. 

 

Na křepelku 

 

Sil Petr proso i pšeničku, 

našli jsme my tam křepeličku, 

křepeličku máme, křepela nemáme, 

málo nás, málo nás,  

pojď Evičko mezi nás. 

 

 

Kovář 

 
Kovář kuje, kovář kuje, 

kovářka mu pofukuje, 

kovář kuje, kovář kuje, 

kovářka mu fouká.  

 



Ševci  

 

Šili, šili ševci boty 

sedlákovi do roboty. 

Šili, šili ševci boty 

sedlákovi do pole. 

Šídli, šídli švec, 

zlámal kopytec, 

zlámal kopyto, 

odpusťte mu to. 

 

Pekla vdolky  

 

Pekla vdolky z bílé mouky, 

sypala je perníkem. 

Házela je Honzíčkovi 

otevřeným okýnkem: 

 

Jez, Honzíčku, jsou dobrý, 

jsou perníkem sypaný, 

budou-li ti dobře chutnat, 

jsou tam ještě takový. 

 

Kdyby tady byla taková panenka 

Pavel Lohonka Žalman 

 

Kdyby tady byla taková panenka,  

která by mě chtěla, 

která by mě chtěla, syna vychovala,  

přitom pannou byla. 

Kdybych já ti měla syna vychovati,  

přitom pannou býti, 

Ty by jsi mně musel kolíbku dělati,  

do dřeva netíti. 

Kdybych já ti musel kolíbku dělati,  

do dřeva netíti, 

ty bys mně musela košiličku šíti  

bez jehel a nití. 

Kdybych já ti měla košiličku šíti  

bez jehel a nití, 

ty by jsi mně musel žebřík udělati  

až k nebeské výši. 

Kdybych já ti musel žebřík udělati  

až k nebeské výši, 

lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, 

byl by konec všemu. 



      Dva roky jezdím bez nehod 

Dva roky jezdím bez nehod 

s větrem se honím o závod 

na moje obutí je spolehnutí 

a motor má vždy správný chod! 

Asfalt mi šumí pod koly 

kličkuji mezi výmoly 

řítím se jako drak však vždycky jen tak 

jak předpisy mi dovolí! 

 

Tak já pádím! ON PÁDÍ! 

Cestou necestou! VŽDY SVĚŽÍ! 

V pět v Dejvicích! V PĚT V DEJVICÍCH! 

V Brně před šestou! TO STĚŽÍ! 

Však jak říkám JAK ŘÍKÁ! 

není náhodou JEN NÁHODOU! 

Že se nesetkám s nehodou 

 

Bez nehod jezdit dovedu 

Tak vedu stroj svůj kupředu 

Vždy stejnou rychlostí a bez starostí 

Jen díky svému mopedu. 

 

Auta   (Z. Svěrák, J. Uhlíř) 

Jede, jede ford a v něm sedí lord 

vedle něho lordka, stará jak ta fordka 

Jede, jede mazda, řídí jí 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 májí blechy, vydávají vzdechy. 

Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly 

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, proto řídí dědek Jag. 

Jede felicie kolem řeky Dyje,  

je to metalíza a v ní teta Líza. 

Jede, jede saab a v něm sedí čáp 

jedna hloupá žába stopla toho saaba. 

Chodníky prořídly, všichni… 

   



Když jde malý bobr spát 

 

Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,  

tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád,  

postaví se na zadní, na zadní, na zadní,  

jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni.  

Prosím vás, buďte tak dobří,  

dělejte to jako ti bobři,  

raději hned po dobrém následujte za bobrem.  

 

 

Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,  

dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád,  

pije mléko, glogloglo, glogloglo, glogloglo,  

aby mu to pomohlo, dělá glo-glo-glo.  

 

Prosím vás, buďte tak dobří… 

 

Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,  

tak si uši myje rád, myje rád, myje rád,  

vyčistí si pravý zub, levý zub, dupy-dup,  

a už spinká jako dub, spinká jako dub.  

Prosím vás, buďte tak hodní,  

dělejte to jak bobři vodní,  

stejně Jana jako Jan pochodujte do Hajan.  

 

Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,  

tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád,  

postaví se na zadní, na zadní, na zadní,  

jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni 

 

Prosím vás, buďte tak dobří…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvězdičky dobrou noc  

 

Hvězdičky dobrou noc, 

já už jdu spát.  

Vy za mně hlídejte,  

ublížit nedejte,  

maměnce mé milé,  

kterou mám rád.  

 

Měsíčku stříbrný na nebíčku.  

Posviť mi na chvilku,  

na její postýlku,  

maměnce mé milé  

dej hubinku. 

 

Měsíčku na nebi,  

na vysokém. 

Ty můžeš jiti spát,  

já budu ráno stát  

maměnce mé milé  

pod okýnkem.   

 

 

Zapadání 

(Z. Svěrák, J. Uhlíř) 

 

Zapadání, zapadání, 

sluníčka za kopce, 

tomu žádný nezabrání, 

pámbů to takto chce. 

 

Den byl slunný, láskyplný, 

vzpomínku nechá ti, 

řekou běží nové vlny, 

staré se už nevrátí. 

 

Zapadání, zapadání, 

sluníčka za kopce, 

tomu žádný nezabrání, 

pámbů to takto chce. 

 


