
Holka modrooká 

Holka modrooká nesedávej u potoka holka modrooka nesedavej tam. V potoce se voda točí 
podemele tvoje oči holka modrooka nesedavej tam. Holka modrooká nesedávej u potoka holka 
modrooka nesedavej tam. V potoce je velká voda vezme-li tě bude škoda holka modrooká 
nesedavej tam. Holka...  

————— 

Prší, prší 

Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka až kukačka zakuká. Kukačka už 
zakukala, má panenka zaplakala, kukačko už nekukej, má panenko neplakej.    

————— 

Pásla ovečky 

Pásla ovečky v zeleném háječku. Pásla ovečky v černém lese. Já na ní dupy dupy dup. Ona zas cupi 
cupi cup. Houfem ovečky seberte se všecky. Houfem ovečky seberte se. Pásla ovečky v zeleném 
háječku. Pásla ovečky v černém lese. Já na ní pomaloučku jen. Ona že z háje...  

————— 

Černé oči jděte spát 

1. Černé oči, jděte spát, černé oči jděte spát, však musíte ráno vstát, však musíte ráno vstát. 2. /: 
Ráno, ráno, raníčko, :/ /: dřív, než vyjde sluníčko. :/ 3. /: Sluníčko už vychází, :/ /: má milá se 
prochází. :/ 4. /: Prochází se po rynku, :/ /: nese chlapcům novinku....  

————— 

Pasu, pasu písničky 

1. Písnička podobá se ovci a noty rostou na jalovci, ovečky zvoní a zvoní a je tu lávka a jdou po ní. 
2. Jedna je veselá a hravá, druhá mi na klín hlavu dává, třetí je z toulavého stáda, já je mám všechny 
stejně ráda, ráda, ráda, ráda. R: Pasu, pasu písničky na trávě...  

————— 

Naše kočka 

1. Naše kočka kulí očka:     Tohle je prý sněhu vločka?     Mňau, mňau.     To bílé co padá z nebe     
mňau, mňau,     do tlapek mne tuze zebe.     Mňau, mňau.   2. Povídaly naše kočky:     Máme radši z 
ovsa...  

————— 

Přehrada 

Postavíme přehradu, zadržíme vodu, bude jí až po bradu na divokém brodu. A jestli nám naše hráze 
vodu neudrží, tak poplavou domy v Praze jako po průtrži.    
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Čenda čapal čolky 

1. Čenda čapal čolky     na pečený vdolky.     Čáp Čendovy vyčiní,     že mu rybník ušpiní.   2. 
Rybník není mělký     a ty nejsi velký.     Natáhni se v ranní rose     a chytej tam lelky.   3. Čenda 
čapal...  

————— 

Naše kachna 

1. Naše kachna to je machna,     když jde, tak se kolíbá,     dělat v řece potápěče     to je její záliba.   
 Kachny, kachny, kačeři     ve vodě se hašteří,     kdo dovede lépe plavat,     až si vjedou do...  

————— 

Rak 

Dravý rak bouřlivák v potoce divoce čeří vodu. Když nemá náladu a má vztek, tak leze pozadu 
nazpátek.   Honí vodu proti proudu, dá se s mlokem do závodu. Stříhá peřej klepety, umáčí si 
manžety.    

————— 

Komáři a husy 

1. Chodil jeden komár obtloustlý     na hodinu cvrčkům do houslí.     Měl jen jednu strunu     a hrál 
bez rozumu,     tak ho zakousli.   2. Daly si dvě husy pohledné     u rybníku spycha v půl jedné.     
Šetřily si...  

————— 

Se sluníčkem u vody 

1. Se sluníčkem u vody     vážky s větrem závodí.     Jirka pouští plachetnici,     Tomáš loví na udici,  
Emil velí korábu,     Borek číhá na žábu.   2. Slunce šplhá na skály,     barví řeku do zlatova,  ...  

————— 

Klouzanice 

Klouzanice, klouzanice tak jsem sebou plác! Sníh mi vlezl do čepice, svalila mě klouzanice, udělal 
jsem bác!  

————— 

My tři králové  

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám 
přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Nám třem se hvězda zjevila, která jak 
živa nebyla. Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme...  

————— 
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Koukej,koukej,právě chumelí-Sněhový kánon 

Koukej, koukej, právě chumelí sníh, bílý sníh. Kde se vzal, tu se vzal na neděli, v prvních dnech 
adventních.  

————— 

Nesem vám noviny 

1) Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.     Slyšte je pilně a 
neomylně.Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2) Synáčka zrodila čistá panna v jesličky vložila 
Krista Pána.     Jej ovinula a zavinula. Jej ovinula a...  

————— 

Povídála husa huse 

Povídala husa huse, že musí jet autobusem. Vlaky jsou prý předrahý, Chce si zajet do Prahy.  

————— 

Honky - tonky blues 

Každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack každý ráno na piáno hraje Jack, hraje Jack, honky-tonk, 
honky-tonk, honky-tonky blues. Každý ráno na piáno hraje Jack, každý ráno na piáno hraje Jack, 
honky-tonk, honky-tonk, honky-tonky blues. Nikomu v domě nevadí, že to piáno...  

————— 

Sluníčko 

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty, stane se ne štěstí, 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...  

————— 

Malé kotě 

Malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá nepálí. 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 a místa...  

————— 

Pátá 

Hodina bývá dlouho trpělivá A potom odbíjí PÁTÁ A tak tu zpívám slova mlčenlivá O tom, že 
pomíjí PÁTÁ Zvonek zvoní, škola končí po schodech se běží Novák leze po jabloni a je náhle svěží 
Bláznivej den a já smíchem umírám Kdo si mě kárá a páni já nenabíram neboť PÁTÁ právě teď 
odbila PÁTÁ právě...  
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Co to tam šupoce 

1. /: Co to tam šupoce za tú stodolú, :/ /: šohajovi koně, šohajovi koně, šohajovi koně vody nemajú. 
:/ 2. /: Nemajú, nemaju, chtělo sa jim pít, /: /: mosela šenkérka, mosel šenkérka, mosela šenkérka 
pro vínečko jít. :/ 3. /: Špatný si synečku, špatný hospodář, :/ /: že svojím...  

————— 

Až na Sněžku s partou ježků 

1. Viděli jste Anežku,     jak se hnala na Sněžku?     I když je to úkol těžký,     musím zdolat vrchol 
Sněžky,     prohlásila Anežka,     když v tom stoupla na ježka,     který...  

————— 

Pět ježibab 

Pět ježibab s jedním okem letí, letí nad potokem, letí jako hejno ptáků, pět ježibab na smetáku.   Pět 
ježibab s jedním uchem jako hejno letí vzduchem, letí, letí v letu svačí, pět ježibab na tryskáči.   Pět 
ježibab s jedním nosem volá na mě: ,,Kluku, pojď sem!" A když...  

————— 

Hodinky 

Tiky tak, tiky tak, copak je to za zázrak? Hodiny, hodinky, hodinky stroj malinký. Povzdychly si 
hodinky: Ať jsem stroj jen malinký, však jsme možná složitější než jiný stroj honosnější, tiky tak, 
tiky tak, ach, to není jenom tak!  

————— 

Pod tím domkem, nad tím domkem 

1. Pod tím domkem, nad tím domkem     pěkná hvězda vychází     a v tom domku, a v tom domku     
narodil se syn boží. 2. V převeliké, v převeliké,      v převeliké chudobě,      on měl...  

————— 

Sněhulák 

Sněhulák stojí v běloučkém kroji, Liduška s Andulkou prý se ho bojí. Nehroz jim holí za plotem v 
poli, sice tě v souboji koule má skolí! Jsem-li však malý, sněhový králi, zavolám slunéčko ono tě 
svalí!  

————— 

Lipové saně 

Náš koníček lipový, kdo to neví, ať to ví: bez obroku přes půl roku spí a dřímá v podkroví. A když 
větry zpívají, že je zima po kraji, koníkovi na podkroví zlaté sny se dozdají.   Když se vzbudí ze 
spaní, leží sněhy po pláni, koník s námi pěšinami jako šipka uhání.  
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Vánoční 

 Kůň cinknul zlatou podkovou a Martin shodil sníh a máma ráno pohladí zas mlýnek vánoční. Se 
svíčkou táta prohlíží zda víno už jiskru má. Mráz kreslí dětem do oken vobrázky s vločkama. Štědrý 
večer nastává, má dárky na saních a k zápraží se slétají k nám ptáci vánoční.   A táta víno...  

————— 

Prosinec 

Je prosinec a vrabec prosí mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí na promrzlích uších.   Spí 
včelí úl spí bílá zahrada spí světa půl mráz řeku opřádá.   Slyš, koledu si dítě zpívá hlas má trochu 
tklivý a v jablku se hvězda skrývá budem dlouho živí.   Postůj chvíli,...  

————— 

Hříbě s rolničkou 

Když hříbě s rolničkou bílou cestičkou chvátá k maštali zpátky. Jmelí pod trámy nám zas oznámí 
šťastné a veselé svátky. Mír lidí, cit, dává všemu klid, v chlévě, v domě i v úle. V něm dovedou 
vzdát hold koledou všem těm, co jsou dobré vůle. A mráz...  

————— 

Bim,bam 

1. Bim! Bam zvonky veselé     zní na výsostech shůry,     bim! bam! pějí andělé,     jsou joch tam 
plné kůry.   2. Zvony ať se rozezní     tam na kostelní věži,     kněz a všichni lidé s ním    ...  

————— 

V zimě 

Přišlo ptákům pozdravení, psal je starý špaček, aby k moři pospíchali hned a bez vytáček. Zima prý 
jde od severu, na cestu si hvízdá, ledovými pruty klepe kabáty i hnízda. Jak to ptáci uslyšeli, po 
větru se dali: Čáp už v bílé kamizole krouží nad močály. Vlašťovka si křídla chystá doma na...  

————— 

Hřej sluníčko 

Hřej, sluníčko, ještě chvíli, zahrajem si na motýli, na bělásky, na babočky, než tu místo nich budou 
létat bílé vločky, vločky, sníh a sníh!  

————— 

Běhá zajíc 

Podívejte na zajíce trénuje si v polích plíce. Běhá žitem, běhá řeou, uši se mu při tom klepou.  

————— 
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Na pasece 

Kdo přeběhne první kládu, ten dostane míč, a ten vzadu, a ten vzadu, musí z lesa pryč, a ten kdo z té 
klády sletí, nesmí víckrát mezi děti!  

————— 

Na procházce 

Na procházce včera v neděli potkal jsem dva kokršpaněly. Nemluvili česky ani španělsky, ale víš 
jak? Přece kokršpanělsky! Kokršpanělština, to je prima řeč, málokdo ji umí: Vrrr...Haf! Haf haf! 
Heč! Proč to říkám? Aby všichni věděli, že mám kamarády kokršpaněly.    

————— 

Říjen 

Babím létem říjen šije... Oči hmouří, ospalý je, slunce ráno pozdě vstává, duchny mlhy natřepává. A 
co vrabci? Kdo jim stele? Kdo dá dříví na postele? Na větvi se vyspali, nejsou vůbec ospalí!  

————— 

Koulelo se, koulelo 

1. Koulelo se, koulelo červené jablíčko,     komu ty se dostaneš, má zlatá holčičko? 2. Koulely se, 
koulely dvě naproti sobě,     komu bych se dostala, než Jeníčku , tobě. 3. Komu bych se dostala, než 
můj milej, tobě,     ty jsi...  

————— 

Liščí hra 

Ve své díře, na kvartýře lišky měly hosta. Lezly z jámy a své krámy počítaly do sta. Budulínek točil 
mlýnek, liškám namlel zrní. Pak ho zase na ocase povozily v trní.  

————— 

Do které jdeš třídy? 

Podzimku, podzimku, do které jdeš třídy, že jsi dostal pastelky a barevné křídy? Kdopak ti dal 
modrou, žlutou, zlatou? Kdopak ti dal pastelky, máma s tátou.  

————— 

Podzimní flétna 

Vítr našel flétnu v lístí. Spadla ptákum z hnízda? Však on si to brzo zjistí. Zatím na ní hvízdá.  

————— 
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Zlaté listí 

Podzim je tu. Ať! Koukej větře. Plať. Zaplatím rád buďte jistí. K zemi padá zlaté listí. Z polí voní 
nať.  

————— 

Pět minut v Africe 

Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky. Přidržte si čepice. Hop! A už jsme v Africe!   1. Lvi a 
lvice pod palmami     hrozitánsky špulí tlamy,     loví myši v oáze,     přibývají na váze.   3. Hroši 
mají kůži hroší,     ti si...  

————— 

Dračí trampoty 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm!   Tenhle drak má sedm hlav, pořád je z nich celý paf. Hlava s 
hlavou se mu hadá, co by která právě ráda.   První hlava chce číst knihy, druhá spěchá na dostihy, 
třetí zpívá tralalala, čtvrtá by zas ráda spala, pátá už se vidí v kině, šestá touží po...  

————— 

Když se zamiluje kůň 

Když se zamiluje kůň tam někde v pastvinách, láskou hlubokou jak tůň tam někde v pastvinách. 
Když se zamiluje kůň koňskou láskou, zpívejte písničku pro jeho klisničku, nechte ho jít. Když se 
zamiluje kůň tam někde v pastvinách, láskou hlubokou jak tůň tam někde v pastvinách. Když se 
zamiluje...  

————— 

Nonstop 

Tátovi nesmím zkřížit krok, pro něj jsem pouhej diskocvok, pro mámu pořád jen dítě jsem. Brácha 
ten hlídá jen svůj džob, stal se z něj velkej pán a snob, kdo jsem já, to nemaj ponětí. Nemůžou znát 
mí nápady, ty pěkně v sejfu mám, jen tobě můžu vážně říct, jsem vítr hurikán, já chci...  

————— 

Děti ráje 

S láskou kráčíme jak blázni létem, den je bez problémů, náš je čas, stále se nám nechce stát a 
stárnout, víme co říct, když se ptáte nás. R: Nám to vyjde co chcem máme, s větrem v zádech 
počítáme, máme vůli, nám to vyjde všechno vyjde nám, nám to vyjde, máme zájem, nejsme zlí,...  

————— 
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Kdybys měla má panenko sto ovec 

Kdybys měla, má panenko, sto ovec, a já jenom za kloboukem jalovec, nebudeš má, není možná, 
ani ti to, má panenko, Pán Bůh nedá. Kdybys měla, má panenko, sto dvorů, a já jenom otrhanou 
stodolu, nebudeš má, není možná, ani ti to, má panenko, Pán Bůh nedá. Kdybys měla, má panenko, 
dukáty, a já...  

————— 

Bimbo 

Každé ráno v letním parnu chodí Bimbo na plovárnu. Od půl sedmé do půl třetí místo sprchy cáká 
děti. Bimbo se rád opičí, dneska skákal o tyči. Jen si obul nové tretry a hned skákal čtyři metry. Stal 
se sloním mistrem sportu, dostal nejmíň metrák dortů, že se přecpal zlomil tyč a hned byla...  

————— 

Tři oříšky 

Marně se vlastního osudu ptáš Co dnes a zítra schystá Představ si, že v kapse oříšek máš A ten ti dá 
moc vyzrát Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu zkřížit Šetři si oříšky pro chvíli zlou Kdy sám 
si náhle přiznáš Život je pohádkou nedopsanou, Vše stát se smí jen třikrát Snad ti to může znít...  

————— 

Sloužilo děvče 

1. Sloužilo děvče u polesného     nechtělo jísti chleba čeného.     Hej župy župy     hej župy župy     
hej župy župy žup.   2. Vylezlo na pec, nadmulo hubu,     pane polesnej, já tu nebudu.     Hej župy...  

————— 

Teče voda, teče 

1. Teče voda teče,     od potoka k řece.     Namluvil si mladý hulán,     modrooké děvče.     Namluvil 
si mladý hulán,     modrooké děvče. 2. Ach mámo matičko,     dodejte mě...  

————— 

Mezi horami 

/: Mezi horami     lipka zelená :/ /: Zabili Janka,     Janíčka, Janka     miesto jele - ňa :/   Keď ho 
zabili, zamordovali Na jeho hrobě Na jeho hrobě Kříž postavili   Ej, křížu, křížu ukřižovaný zde leží 
Janík Janíček,...  

————— 

Plzeňská věž 

1) Plzeňská věž převyšuje kopce     Plzeňská věž převyšuje kopce     ať si chodí za mou milou kdo 
chce     ať si chodí za mou milou kdo chce   2) /: Já jsem chodil, víc chodit nebudu :/     /: já miloval, 
milovat nebudu :/   3)...  
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Sedmikráska 

Malé, žluté sluníčko pomrkává z trávy. Dobré jitro kytičko, jak ti slouží zdraví? Vždyť já nejsem, 
kravičko, slunce ani maličko. Jsem květ sedmikrásy.  

————— 

Studánka 

1. U studánky blízko malin      jahody jsou v keřích malin.      Když jde vánek dolinami,      voní 
těmi malinami.   2. Když má pták chuť na lahůdku,     přiletí si pro jahůdku.     Když jde houbař 
kolem...  

————— 

Proměny 

Darmo sa ty trápíš můj milý synečku nenosím ja tebe nenosím v srdéčku A já tvoja nebudu ani 
jednu hodinu   Copak sobě myslíš má milá panenko vždyť ty si to moje rozmilé srdénko A ty musíš 
býti má lebo mi tě Pán Bůh dá   A já sa udělám malú veverečkú a uskočím tobě z dubu na jedličku 
Přece...  

————— 

Samá voda, přihořívá 

Běží štěně potřeštěně, kotrmelce metá, kůzle si z něj zatroleně udělalo smeták. Halali, halali, po 
dvoře se kutálí, každý kout s ním vymetá, je to starý popleta.   ref: Hádej, hádej, samá voda 
přihořívá, hádej, hádej, jak to bude dál? Hádej, hádej, samá voda přihořívá, hádej, hádej, jak to...  

————— 

Den naruby 

1. Už hned z rána, jak jsem vstala,     den se mi zdál naruby,     místo pasty jsem si vzala     holící 
krém na zuby,     chleba jsem si osladila,     čaj jsem zase solila,     kocoura jsem...  

————— 

Jak sportujeme 

Láry, fáry, elce pelce, předvádíme kotrmelce, dopředu i po zpátku, od pondělí do pátku. Od soboty 
do neděle nejvíc čertů máme v těle, a i když jim chybí nit, všichni s námi chtějí šít!  

Cvrkání 

Praví cvrček cvrčku, že ho bolí v krčku. Těší cvrček cvrčka: vezmi si kus brčka, a s tím brčkem, 
cvrčku, zalehtej si v krčku, a s tím brčkem, cvrčku, zalehtej si v krčku. Cvrky, cvrky, cvrk, cvrk, 
uzdraví se krk, krk. Uzdraví se krk, krk, krk, krk, cvrk, cvrk.  
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Veselá sanice 

Veselá sanice 1. Hej, vy kmotře, půjčte saně,     pojedeme do města.     Pro mouku a pro kvasnice,     
pro kva pro kva pro kvasnice     pro rozinky do těsta.   2. Jede kmotr, jede k městu,     nevyhnul se...  

————— 

Koleda 

Vánoce, vánoce přichází k nám, v Betlémě Pán Ježíš zrodil se nám. Sláva, sláva, zrodil se nám.  

————— 

Třešničky 

Spirituál kvintet – Třešničky 1. Když Josef veselku chystal, byl už starý, skoro kmet, a dívka Marie 
čistá, galilejský květ. 2. Jednou se šli spolu projít, Josef nechtěl, ale šel, vždyť byli jen krátce svoji a 
vzduch plný včel. 3. Jednou se šli spolu projít, ...  

————— 

Pod tím domkem 

1. Pod tím domkem, nad tím domkem     pěkná hvězda vychází     a v tom domku, a v tom domku     
narodil se syn boží. 2. V převeliké, v převeliké,     v převeliké chudobě,     on měl jenom, on měl...  

————— 

Hvězdy se skládají  

1. Hvězdy se skládají na Velkej vůz a jedou k nám, a jedou k vám kdo lidem slovo bral, chleba i 
blues u Betléma jednou zůstane sám R: Čekáme na slunce, až přijede na saních krásně a smutno je o 
Vánocích 2. Pastýři zaháněj ovečky svý přijdou i k nám, přijdou i k vám zapálí...  

————— 

Pohádková vánoční 

Já zprávu vám teď spěchám dát že slavný den přichází. A vůle zlá bude navěky spát ať mír nás 
doprovází. Už vyšla hvězda betlémská a na cestu nám září. Ať cesta naše pozemská je plná 
šťastných tváří. Já přání mám a pospíchám by slova velká vzešla. Všem pohádkový život dám, aby 
se...  
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