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1.
D
A já pořád: 

G
Kdo to je? 

G#dim
Kdo to je, 

D
že nám nedá 

A7
poko

D
je.

A já 
A7
pořád, 

D
kdo to tluče 

A7
a on bednář 

D
na obruče.

A já pořád: 
G
Kdo to je? 

G#dim
Kdo to je, 

D
že nám nedá 

A7
poko

D
je. 

2. A já pořád: Kdo to je? Kdo to je, že nám nedá pokoje. 
Bednář sudy dodělává, při tom velké rány dává.
A já pořád: Kdo to je? Kdo to je, že nám nedá pokoje. 

Andulko šafářova
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1.
G
Andulko 

F7
šafářo

G
va, 

husičky 
D7
nemáš do

G
ma.

D7
Husy jsou 

G
v ječmeně, 

D7
Andulko 

G
vyžeň je.

Vyžeň je 
D7
z ječmene 

G
ven,

Dřív než bu
D7
de bílej 

G
den. 

2. Já bych je ven vyhnala, 
jen kdybych se nebála,
Paňmáma lehce spí,
jak se hnu všecko ví.
Já nesmím z komůrky ven, 
dřív než bude bílej den. 

Bleška I
Skáče bleška po písku,
hledá kdo je nablízku. 

Kdo nejede na koni,
toho bleška dohoní. 
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A já sám
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A
A já sám, dycky sám, 

E
svý koníčky 

A
okšíruju,

A
A já sám, dycky sám, 

E
svý koníčky 

A
očesám.

E
Svý koníčky 

A
okšíruju, 

E
svou panenku 

A
pomiluju,

a já sám, dycky sám, 
E
svý koníčky 

A
očesám. 

Ach není, tu není
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Ach, není, tu není, co by mě těšilo Ach, není, tu není, co mě těší. 

Co mě těšívalo, vodou uplynulo. Ach, není, tu není, co mě těší. 

Jaké to vorání, bez pluhu, bez koní. Jaké to vorání bez koleček. 

Takové vorání, jako milování. Jako milování, bez hubiček. 

Pořád mě dávájí, co se mě nelíbí. Pořád mě dávají co já nechci. 

Dávají mě vdovce ten má jen půl srdce půl ho dal nebožce. půl by dal mně. 

Ach, není, tu není, co by mě těšilo, ach, není, tu není, co mě těší. 

Co mě těšívalo, vodou uplynulo. Ach, není, tu není, co mě těší. 

Brouček II
Na paloučku brouček spinká,
zvoní mu tam konvalinka. 

A jak dlouho zvonila,
tak nám broučka vzbudila. 

Cililink, broučci, vstávejte!
Kde máte maminku? 
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Afrika
Čáry, máry, ententýky,
poletíme do Afriky. 

Podržte si čepice,
hop! a už jsme v Africe. 

Brouček II
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1.
C
Probudil se 

Emi
malý brouček 

Dmi
na 

G7
strá

C
ni, 

C
probudil se ze 

Emi
zimního 

Dmi
dří

G7
má

C
ní,

[: 
F
rozhlíží se 

Dmi
jestli jako 

C
při

Dmi
chá

A7
zí

F
a jestli mu 

C
ještě něco 

Dmi
ne

G7
schá

C
zí. :] 

2. Schází, schází, broučku více, sluníčka,
aby mohla rozkvést každá kytička,
aby bylo zas slyšet zpívání
na zahradě nebo v lese na stráni. 

Bude zima, bude mráz
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R.
G
Bude zima, 

D7
bude 

G
mráz, 

Ami
kam se ptáčku, 

E7
kam scho

Ami
váš? 

1.
D
Schovám já se 

A7
pod hru

D7
du, 

G
tam já zimu 

D7
přebu

G
du. 

2. Schovám se do javora, tam bude má komora. 

3. Schovám já se pod mezu, až přestane, vylezu. 

4. Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím,
půjde milá na trávu, zazpívám jí nad hlavú. 

Bubák
Sedí bubák na dubu,
který v lese stojí, 

straší děti, bu bu bu,
a pak se sám bojí. 
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Auto
Tů, tů, tů, auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi, 

za chvíli jsme za horami.
Tů, tů, tů, auto už je tu! 

Cib, cib, cibulenka
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C
Cib cib cibulenka, mak mak makulenka,
G7
Když jsem byla 

C
maličká 

G7
chovala mě 

C
matička.

G7
A teď když jsem 

C
veliká 

G7
musím chovat 

C
Jeníka. 

Bejvávalo
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Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře,
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře;
Za našich mladejch let bejval svět jako květ. 

Cos to Janku, cos to sněd
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Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
cos to, Janku, cos to sněd?
Brambory pečený,
byly málo maštěný. 
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Bedla
Stojí, stojí, bedla, 
ráda by si sedla. 

A vzala si pletení,
noha už jí dřevění. 

Červená, modrá fiala
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1.

A
Červená, 

D
modrá 

A
fiala, fiala,

kdes ji má 
E
milá 

A
trhala, trhala,

kdes ji má milá 
E
trha

A
la? 

2. Trhala jsem jí v zahrádce, v zahrádce,
zabolelo mě mé srdce, mé srdce,
zabolelo mě mé srdce. 

3. Zelené, bílé ořeší, ořeší,
ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
Ach, kdo mé srdce potěší? 

4. Zarmoutil mně ho ledakdo, ledakdo,
ale potěšit nemá kdo, nemá kdo,
ale potěšit nemá kdo. 

Čížečku, čížečku
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1.

D
Čížečku, čížečku, p

A7
táčku ma

D
ličký,

pověz mi čížečku, 
A7
jak sejou m

D
ák?

G
Aj tak, tak s

D
ejou mák, 

A7
aj tak, tak s

D
ejou mák,

G
aj tak, tak s

D
ejou mák, 

A7
tak sejou m

D
ák. 

2. ... roste ...

3. ... kvete ...

4. ... plejou ...

5. ... zraje ...

6. ... lámou ...

7. ... jedí ...
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Beruška
Beruško, půjč mi jednu tečku,
třeba tu, co máš na zadečku. 

Musím ji napsat za větou,
ať se mi slova nepletou. 

Černé oči
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1.
D
Černé oči, 

A7
jděte 

D
spát, 

černé oči 
H7
jděte spát,

Emi
však musíte 

A7
ráno vstát, 

D
však musíte 

A7
ráno 

D
vstát. 

2. [: Ráno, ráno, raníčko, :]
[: dřív, než vyjde sluníčko. :] 

3. [: Sluníčko už vychází, :]
[: má milá se prochází. :] 

4. [: Prochází se po rynku, :]
[: nese smutnou novinku. :] 

5. [: Novinečku takovou, :]
[: že na vojnu verbujou. :] 

6. [: Když verbujou, budou hrát, :]
[: škoda hochů nastokrát. :] 

Co už umím
Umím běhat, umím stát, 
nad hlavu si ruce dát. 

Umím chodit pomaličku,
umím hrát si na žabičku. 

Umím chodit jako rak
Věřte mi to, je to tak! 

Dupy dupy
Dupy dupy, klapy klapy,
čí jsou tyhle sloní tlapy? 

Když ty tlapy zadupou,
třesou celou chalupou 

Zato myšky chodí tiše,
Mají tlapky jako z plyše. 

Tiše myši ši ši ši, 
Ať vás kocour neslyší. 

Bublina
Pozor velká novina,
přiletěla bublina. 

Bublina se nafukuje,
přitom pěkně poletuje. 

Přiletěla nad náš dům, 
udělala prásk a bum. 
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Blecha
Spadla blecha do trní, 
a ta druhá vedle ní. 

Drbaly se na břichu,
poznaly se po čichu. 

Ej, padá, padá rosička
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1. 1. 
Emi
Ej, padá, 

Ami
padá 

Emi
ro

H7
sič

Emi
ka, sp

G
aly by moje o

D
čič

G
ka.

G
Spaly by m

D
oje, 

H7
spaly by aj 

Emi
tvoje, spaly by 

C
ony 

Ami
o

H7
bo

Emi
je.

G
Spaly by m

D
oje, 

H7
spaly by aj 

Emi
tvoje, spaly by 

C
ony 

Ami
o

H7
bo

Emi
je. 

2. Ej, padá, padá listopad, pozdravuj milú nastokrát,
pozdravuj milú, holuběnku sivú, že ju tu mosím zanechat,
pozdravuj milú, holuběnku sivú, že ju tu mosím zanechat. 

Had
Had leze z díry,
vystrkuje kníry. 

Bába se ho lekla,
na kolena klekla. 

Mě se bábo nelekej
na kolena neklekej, 

já jsem přeci hodný had,
já mám všechnny děti rád. 

Bleška II
Skáče bleška po písku, 
hledá kdo je nablízku. 

Alík leží na břiše, 
hned má blešku v kožiše. 

Je to bleška sportovec, 
nechytíš ji jasná věc. 

Pozor pejsku Aliku, 
umyj blešku z kožichu. 

Dobrý den
Dobrý den, dobrý den,
to je dneska hezký den. 

Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem,
sejdeme se za týden. 
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Brambora
Koulela se ze dvora, 
takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
že na ni padá závora. 

Kam koukáš ty závoro,
na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák. 

Hola, hoši, hola
Hola, hoši, hola,
maminka nás volá.
Ty jdi zamést podlahu,
ty jdi přerýt zahradu,
ty natrhej kytičku,
ty dej na ni mašličku,
a ty malý mrňousku,
dojdi mámě pro housku. 

Hop, hej! Cibuláři
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1. Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou,

hop, hej, cibuličku, cibuličku,
hop, hej! Cibuláři, cibuláři vezou. 

2. Cibulička hladká, má panenka sladká. 
Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou,
hop, hej, cibuličku, cibuličku vezou. 

3. Cibuláři jedou, cibuličku vezou, 
cibu-, cibu-, cibuličku,
budou ji prodávat po troníčku. 

Hopsa, hejsa
Hopsa, hejsa, hopsa, hejsa,
pojedeme do Brandejsa. 

Hopsasá, hopsasá,
děťátko se natřásá. 

Přes potoky, přes hory,
přes kameny, přes doly.
Hop! 
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Čáp
Starý čáp, klapy, klap,
chodí k brodu, čeřit vodu. 

Čápice ho provází,
chytá žáby pod hrází. 

Honzíku náš
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1. Honzíku náš, copak děláš, děti jdou do školy,

tys ještě v posteli na nic nedbáš, na nic nedbáš. 

2. Honzíček vstal boty hledal, nevěděl kam boty, 
kabátek, kalhoty, včera si dal včera si dal. 

Hopy hop
Hopy hop, hopy hop,
v lese skáče lidoop. 

Dupy dupy po pralese,
až se celá země třese. 

Hopy hop, hopy hop,
ještě že tam není strop. 

Houpačka
Houpačku, houpačku,
rozhoupu až do mráčků. 

Mráčky chytnu do dlaní,
našlehám z nich mlsání. 

Houbičky
Houbař chodí po lese,
má velkou hůl, bojte se! 

Houbičky se schovávají,
houbaři však vyhrávají. 

Píchy, píchy, pích! 
Houbičky se rády mají,
stejné k sobě pospíchají! 

Hodiny
Každé správné hodiny,
odměřují vteřiny. 

Tiky taky tiky tak,
a nikdy ne naopak. 

My umíme tikat taky,
tiky taky tiky taky. 

Chodidla
Pata, špička, špička, pata,
to umí i batolata. 

Dvě chodidla malá máme,
a tak s nimi zamáváme. 
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Čert
Čerte, čerte, chlupatý,
nechej pytel za vraty. 

Slibuju Ti, slibuju,
že už zlobit nebudu. 

Hrály dudy
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1.
E
Hrály dudy u Pobudy, já jsem je 

H7
slyšela.

E
Dávali mně kominíka, já jsem 

H7
ho nechtě

E
la.

A já radši 
H7
krejčího, 

E
to je něco 

H7
lepšího, 

E
ušije mi šněrovačku ze samýho 

H7
zlatý

E
ho. 

2. Ještě lepší, nežli krejčí, dudáček je jako květ, 
přijde ke mně, zadudá mně, všichni budou závidět.
Zadudej mi, trošíčku, moji milou písničku!
Přijdeš-li k nám dneska večer, dám ti sladkou hubičku. 

Chovejte mne, má matičko
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A7
Chovejte mne, 

D
má matičko, 

A7
jako míšeň

D
ské jablíčko,

A7
chovejte mne, 

D
má matičko, 

A7
jako z růže k

D
vět.

A7
Jen až vy mne 

D
vychováte, 

A7
pak se na mne 

D
podíváte,

A7
jak mně bude p

D
ěkně slušet 

A7
bílý kabá

D
tek. 
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Deštíček
Padá, padá, deštíček 
na veliký deštníček. 

Padá, padá, deštík, 
na veliký deštník. 

Já jsem muzikant
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1.

D
Já 

A7
jsem 

D
muzikant a p

A7
řicházím k vám z

D
 české země.

My 
A7
jsme 

D
muzikanti, p

A7
řicházíme k

D
 vám.

Já umím h
A7
ráti. 

D
My umíme 

A7
taky.

A to na h
A7
ousle. J

D
ak se na ně h

A7
raje?

[: F
D
idli, fidli, staré vidli, f

A7
idli, fidli, h

D
ousličky. :] 

2. ...
A to na basu. Jak se na ni hraje?
Stála basa u primasa, za kamnama stála,
jak primaska zatopila, basa sama hrála. 

3. ...
A to na trumpetu. Jak se na ni hraje?
[: Já rád játra, ty rád játra, on rád játra trumpeta. :] 

4. ...
A to na bubínek. Jak se na něj hraje?
[: Bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek. :] 

Houpy, houpy
Houpy, houpy,
co si žabák koupí.
Koupí on si za kačku,
velikánskou klouzačku. 

Po klouzačce do rybníčka,
veze klobouk pro vodníčka.
Á ŽBLUNK. 
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Dikobraz
Dikobraz je bezstarostný,protože ho chrání ostny.
Jen si dejte poradit - koukat, ale nehladit! 

Jak šli bratři pro kládu
Jeden sedlák měl tři syny,
nebáli se žádné dřiny.
„Kubo, dojdi pro kládu!“
Kuba kývl: „Tak já jdu.“
Šlapal, šlapal, přišel k lesu:
„Já tu kládu neunesu!“
Posadil se, vzdychl: „Ech,
co mám dělat? Je to pech!“ 

Kuba nejde… Co se děje?
Zavolali pro Matěje.
„Matěji, běž pro kládu!“
Matěj kývl: „Tak já jdu.“
Šlapal, šlapal, přišel k lesu:
„Já ji taky neunesu!“
Posadil se, vzdychl: „Ech…“
Kuba dodal: „Je to pech!“ 

Matěj nejde… To je doba –
ztratili se v lese oba!
„Honzo, dojdi pro kládu!“
Honza kývl: „Tak já jdu.“
Šlapal, šlapal, přišel k lesu:
„Sám tu kládu neunesu.
Na jednoho je to moc –
pospěšte mi na pomoc!
Chopte se té klády, bratři,
ve třech máme sílu za tři!“ 

Už se kláda nakládá:
„Hej rup! Šup s ní na záda!“
Už ji nesou svižným krokem
polní cestou za potokem,
nesou kládu z javora
rovnou domů do dvora. 

Já husárek malý
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Emi
Já husárek 

G
malý, 

D7
boty roztr

G
ha

B7
ný,

Emi
já na vojnu 

Ami
nepo

C
jedu, 

Edim
až bu

B7
du mít 

Emi
nový.

Tatíček to slyšel, 
ven z komůrky vyšel
boty mu dal udělati, 
na vojnu jet musel. 
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Eskymácké pusinky
Eskymáci to jsou máci,
když nemají žádnou práci, 

nazují si holinky,
dávají si pusinky. 

Jede, jede poštovský panáček
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1. J
D
ede, jede p

A7
oštovský p

D
anáček,

jede, jede p
A7
oštovský p

D
án.

A7
Má vraný k

D
oníčky, 

A7
jako dvě r

D
ybičky,

jede, jede 
A7
do Rokyc

D
an. 

2. Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.
Vpředu má trubičku a vzadu truhličku,
jede, jede do Rokycan. 

Kdyby byl Baborov
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1.

A
Kdyby byl Baborov, 

E
co jsou Vodňa

A
ny,

A
dal bych ti hubičku 

E
na obě stra

A
ny.

[: 
D
Ale že je 

A
za vodou, 

E
za vodičkou 

A
studenou,

nedám ti, má milá, 
E
ani jedin

A
ou. :] 

2. Kdyby byl Baborov, co Prachatice,
dal bych ti hubiček na sta tisíce.
Ale že je za vodou, za vodičkou studenou,
nedám ti, má milá, ani jedinou. 

Káča
Jedna Káča, dvě Káče,
pekly spolu koláče. 

Jedna si je spálila, 
druhá si je chválila. 

- H-14 -



Hajají
Hají, hají, hajají,
všechny děti spinkají. 

Spinká i to kotě,
co si hrálo v botě. 

Kdyby byla Morava
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1.
A
Dyby byla Morava 

E
jako je 

A
Vídeň,

A
dala bych ti huběnek 

E
na celý 

A
týden.

D
Ale že je Morava malučká, 

E
ošidila cérečka 

A
sy

E
neč

A
ka,

D
ale že je Morava malučká, 

E
ošidila cérečka 

A
sy

E
neč

A
ka. 

2. Dyby byla Morava jako sů Čechy,
dala bych ti huběnek na štyry měchy.
|: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :| 

3. Dyby byla Morava jako je Slezko,
dala bych ti huběnek, až by to plesklo.
|: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :| 

4. Dyby byla Morava jako sů Uhry,
dala bych ti huběnek, na štyry truhly.
|: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :| 

Když jsem chodil do školy
 

££ ££� �� ��� �� � �� ����� ��42
��� � �� � � � ���

D
Když jsem chodil 

A7
do ško

D
ly, učil jsem se 

A7
lite

D
ry, 

jedna, 
G
dvě, 

A7
tři, čty

D
ři, to jsou 

A7
moje 

D
li

A7
te

D
ry. 
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Hastrman
Hastmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben, 

Budeme Ti bubnovati,
až polezeš z vody ven. 

Když jsem já sloužil
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1.
D
Když jsem já sloužil 

A7
to první léto,

Emi
vysloužil 

A7
jsem si 

D
kuřát

A7
ko za 

D
to.

A to kuře krákoře 
A7
běhá po dvoře,

má panenka pláče 
D
doma 

A7
v komo

D
ře. 

2. Když jsem já sloužil to druhé léto,
vysloužil jsem si kachničku za to.
A ta kačka bláto tlačká
a to kuře krákoře běhá po dvoře,
má panenka pláče doma v komoře. 

3. ... husičku ...
A ta husa chodí bosa, ... 

4. ... vepříka ...
A ten vepř jako pepř, ... 

5. ... telátko ...
A to tele hubou mele, ... 

1. ... kravičku ...
A ta kráva mléko dává, ... 

7. ... botičky ...
A ty boty do roboty, ... 

Chytil táta sojku
1. Chytil táta sojku, chytila máma taky!

Chytil táta, chytila máma, chytily všecky děti, sojka neuletí. 

2. Zabil táta sojku...

3. Spařil táta sojku...

4. Škubal táta sojku...

5. Pekl táta sojku...

6. Krájel táta sojku...

7. Jedl táta sojku...
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Chameleon
Chameleon, to je změna,
řekni barvu, vyslov přání,
obarví se na počkání. 

Vlastnost, kterou jinej nemá,
jmenuje se barvoměna. 

Když jsem já ty koně pásal
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1.
E
Když jsem já ty 

H7
koně pásal,

E
přišla na mě 

A
dří

E
mo

H7
ta,

H7
dřímo, 

E
dřímo, 

H7
dřímotinka,

E
koně vešli 

H7
do ži

E
ta. 

2. Přišel na mě šelma sedlák, 
toho žita hospodář.
Co, ty šelmo, co tu děláš, 
že ty koně v žitě máš?! 

3. A já nejsem žádný šelma, 
já jsem hodné matky syn.
Kdyby mně to jinej řekl, 
já bych se mu postavil. 

4. Sedm let jsem u vás sloužil 
a nic jste mi nedali.
Jen jedinou košiličku 
a tu jste mi zas vzali. 

5. Sedm let jsem u vás sloužil
a nic jsem vám neukrad´.
Jen jedinou košiličku 
a pro tu jsem z půdy spad´. 

Já jsem z Kutné Hory
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1.

C
Já 

G7
jsem z

C
 Kutné Hory, z Kutné Hory koudel

G7
níkův s

C
yn.

Já mám v Praze t
F
ři domy, 

G7
až je koupím b

C
udou mý,

já 
G7
jsem z

C
 Kutné Hory, z Kutné Hory koudel

G7
níkův s

C
yn. 
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Jak se kuře vykoupalo
Sklonilo se kuře k tůňce:
Sezobnu tě naráz, slunce! 

Vtom se přihnal z polí vánek,
z kuřátka je hastrmánek. 

Když jsem husy pásala
 

� ���� ��� � ��� ����� ��42� � �� � � � �� �

Když js
C
em husy pásala, zimou jsem se 

G7
třásala,

C
teď už husy 

G7
nepa

C
su, zimou se už 

G7
netřa

C
su. 

Kočky
Houpala se s kočkou kočka,
přivírala slastně očka.
Říkaly si: "Milá paní,
viďte, není nad houpání".
Lano prasklo,
jaký div - skoulely se do kopřiv. 

Když já se vytáhnu
Když já se vytáhnu,
ke sluníčku dosáhnu.
Když já se skrčím,
do výšky skočím.
Když já si lehnu,
ani se nehnu. 

Kolotoč I
Hola, děti, hola,
roztočíme kola. 

Toč se, toč se, kolotoči,
ať se děti rychle točí. 

A pak pomalu se toč,
zastavíme kolotoč. 
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Kačenka
Kačka, Kačka, naše malá,
stále se jen kolébala. 

Kolébala sem a tam,
houpala se do všech stran. 

Nepozorná jednou byla
a celá se překulila. 

Koulelo se, koulelo
 

�� ���� ��� �� ��� ���� ���42
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1.
Ami
Koulelo se, 

Dmi
koulelo

Ami
červené 

E
jablíčko

Ami
Komu ty se 

F
dosta

C
neš

Ami
má zlatá hol

E7
čič

Ami
ko 

2. Koulely se, koulely
dvě naproti sobě
Komu bych se dostala
než, Janíčku, tobě 

3. Komu bych se dostala
než můj milej, tobě
Ty jsi hezkej, já taky
hodíme se k sobě 

Kudy, kudy cestička
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1.

C
Kudy, 

G7
kudy, 

Adim
kudy 

C
cestička 

G7
pro mého 

C
Honzíčka, 

kudy, 
G7
kudy, 

Adim
kudy 

C
cestička 

G7
pro milé

C
ho?

G7
On hledá 

C
bohatý s 

G7
mašlema 

C
na paty,

ale 
G7
hodná 

Adim
holka 

C
sprostičká 

G7
není je

C
ho! 

Krtek
První, druhá, třetí, čtvrtá, 
na zahradě krtek vrtá. 

Vrtá jako vývrtka,
vrtá tunel pro krtka. 
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Kapičky
Dešťové kapičky,
dostaly nožičky, 
běhaly po plechu,
dělaly neplechu. 

Koucour spal v okapu, 
plácly ho přes tlapu.
Kocour se polekal, 
vyskočil, utíkal.. 

Kuřátko a obilí
Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko
za zahradou mezi poli
pípá, pípá, nožky bolí. 

Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.
"Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi!" 

"Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene."
Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí. 

"Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít maminku?"
Ječmen syčí mezi vousy:
"Ptej se pšenic, vzpomenou si!" 

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic:
"Milé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to!" 

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.
A na suchá strniska
vítr tiše zapíská: 

"Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour v stodole tiše vrní -
a tvá máma za vraty
zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty." 

"Děkuji ti, žitné pole!"
"Pozdravuj tam ve stodole!"
"Koho, milé políčko?"
"Zrno i to zrníčko! 

Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z nich nové klasy!"
A tak mámu za krátko,
našlo také kuřátko. 

Koza
Běží koza rohatá,
za ní koza chlupatá. 

Kopýtky do sebe kop,
rohama trk, trk,
zadečkem drc, drc. 

Levá, pravá
Levá, pravá, levá pravá,
tak se chodí do světa,
kdo to splete můj ty světe,
to je velký popleta. 

Levá, pravá, levá, pravá,
ze schodů i ze vrátek,
kdo to splete můj ty světe,
nevrátí se nazpátek. 
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Klubíčko
Motám, motám, klubíčko,
podívej se babičko. 

Napravíme za krátko,
co vyvedlo koťátko. 

Máj Josef Václav Sládek

1. Máj, máj, máj, na housličky hraj!
Každý ptáček hnízdo staví, černý, modrý, popelavý, jest jich plný háj. 

2. Hej, hej, hej, hrej, slunéčko, hrej!
Mušky budou tancovati, komár bude také hráti, roháč vedle něj. 

3. Brum, brum, brum, to je shon a šum!
Kdo má nerad hudbu muší, ať si zacpe obě uši, ať si zavře dům. 

4. Čik, čik, čik! Co to za povyk?
To ta vlaštovička milá s jarem se k nám navrátila, vrabci strhli křik. 

5. Tluk, tluk, tluk, slyš křepelku z luk!
Na noc k lesům letí vrána; písnička je dozpívána — a teď ani muk! 

Makový závin
Takový, takový,
je závin makový,
Rozválíme.
Naplníme.
Zabalíme. 
Upečeme. 
Mňamy, mňamy, mňamy,
jak od mojí mámy. 

Maličká su
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1.
C
Malič

G7
ká 

C
su, husy 

G7
pa

C
su,

[: tancovala bych já, 
G7
až se třa

C
su. :] 

2. A že su já malušenká,
[: přesto mě má ráda má maměnka. :] 
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Kolotoč II
Otáčej se kolotoči,
kdo se točí, valí oči. 

Otáčej se tam, otáčej se zpět,
uvidíme celý svět. 

Malý chlap Rock & Roll Band Marcela Woodmana

R. Malý chlap, taky chlap HULALYLALYLALY
Malý chlap, taky chlap, ač broučkem zdá se z dáli.
Malý chlap, taky chlap, když mu to pálí, válí.
Malý chlap ...chlap 

1. Koukej to hochu trochu pochopit,
že není nutno mlátit hlavou o stropy.
A bejt jako bidlo, není žádný med....
A prďolům, těm patří svět...
Tak zpívej: 

2. Když dáma ho k tanci zavolá. 
On tvář jí do výstřihu dá.
Tohleto může jen malý prďola.
A malý chlap?!
...se máááá 

3. Ani Maradonna vysoký být nemusil.
Když nedosáh, tak Boží rukou zavěsil.
A Napoleon něco málo přes metr, 
a se všeckýma zametl.
Tak zpívej...: 

Maličký
Copak umíš maličký?
Paci, paci, pacičky.
Tak pojď s námi tancovat!
Tany, tanu, tany, tanu,
na tu a zas druhou stranu,
tany, tanu, tanynky,
teď už nejsi malinký! 

Medvěd
Medvěd tančí, při tom bručí,
medvíďata tančit učí. 

Medvěd tančí, hlavou kývá,
maličký se na něj dívá. 
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Kolotoč III
Měl dědeček kolotoč,
sbaštil mu ho červotoč. 

Sbaštil mu i figurky,
teď prodává okurky. 

Miminko a dudlík
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Miminko v kočárku plakalo, plakalo, 
ztracený dudlíček hledalo, hledalo.
Teď místo dudlíku ručičky, ručičky,
do pusy dává si maličký, maličký.
[: Necumlej ručičky ne, ne, ne, ne!
My ti ten dudlíček hned najdeme. :] 

Marjánko Marjánko
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1.

G
Marjánko, Marjánko, Marjánko 

D
má,

zavaž mi šáteček na uzle d
G
va,

zavaž, zavaž, zavaž, dítě zla
D
tý,

aby se nemohl rozváza
G
ti. 

2. Já bych ti šáteček zavázala,
jen kdyby paňmáma nebránila,
ta naše paňmáma tuze brání,
že nemáš peníze, pole žádný. 

3. Paňmámo, paňmámo nebraňte mi
vždyť já jsem bohatší, nežli jste vy
já mám dvě poctivý zdravý ruce
a vaší Marjánky věrný srdce 
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Kolotoč IV
Když se točí kolotoč,
neváhej a do něj skoč! 

Dokola se děti točí,
na veselém kolotoči. 

Motýlek
Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí! 

Posadil se na kytičku
a tam počkal na chviličku. 

Pak křidélky zamával
a pak letěl zase dál. 

Muzikanti co děláte
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1.
Emi
Muzikanti 

A
co dělá

D
te, 

G
muzikanti 

D
co děl

G
áte

Emi
aj máte husle 

H7
a nehráte, 

E
aj máte husle 

A
a ne

H7
hrá

E
te 

2. Zahréte mně na husličky, zahréte mně na husličky
a rozveselte ty dróžičky a rozveselte ty dróžičky 

3. Zahréte mně na cimbále, zahréte mně na cimbále
ať moja milá veselá je, ať moja milá veselá je 

4. Zahréte mně na tó basu, zahréte mně na tó basu
a rozveselte všecku chasu a rozveselte všecku chasu 

5. Zahréte mně všeci spolu, zahréte mně všeci spolu
a vyprovoďte mně až domu a vyprovoďte mně až domu 

Myška I
Běží myška po polici,
nese s sebou homolici. 

Myško malá maličká,
utěč, číhá kočička,
utíkej, utíkej! 
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Korálky
Korálky se roztrhaly,
do všech koutů rozsypaly. 

Kde je najdu, kde je mám,
všechny si je posbírám. 

Myška III
Běží malá šedá myš,
do kopečka stále výš. 

Na kopečku stojí hrad,
tam zůstane myška stát:
"Mám zazvonit, či zaklepat?" 

Myšky
Všechny myšky z hnízda, 
bude velká jízda. 

Připravte si síly, 
kutálíme sýry. 

Pod tou mřížkou u mlékárny 
bude velký rej, HEJ! 

Na tom pražským mostě
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1.

A
Na tom pražským mostě, rozmarýnka roste,

D
žádnej ji tam 

A
nezalejvá, 

E
ona sama 

A
roste,

D
žádnej ji tam 

A
nezalejvá, 

E
ona sama 

A
roste. 

2. Já tam tudy půjdu, zalejvat ji budu,
ona se mi zazelená, já ji trhat budu,
ona se mi zazelená, já ji trhat budu. 

Myška II
Myšičko, myš, 
pojď ke mně blíž. 

Nepůjdu kocourku, 
nebo mě sníš. 
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Kos
Po trávníku skáče kos, 
černý kabát žlutý nos. 

Skáče sem a skáče tam,
skáče ani nevím kam. 

Nemelem nemelem
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1. [: 
D
Nemelem nemelem, nemelem nemelem

A7
sebrala nám voda 

D
mlejn, :]

G
Sebrala nám 

D
všechna kola,

A7
I tu pilu s 

D
vantrokama,

D
nemelem nemelem, nemelem nemelem
A7
sebrala nám voda 

D
mlejn. 

2. [: 
D
Jen ty si, jen ty si, jen ty si, jen ty si,

A7
má panenko vzpomeň 

D
si :]

G
Vzpomeň si ty 

D
na ty časy,

A7
když jsme spolu 

D
husy pásli,

D
jen ty si jen ty si, jen ty si jen ty si,
A7
má panenko vzpomeň 

D
si. 

Nepudu domů
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� � � � � �� �

1.
E
Nepudu 

H7
domů, 

E
nepudu domů, 

A
byl bych 

H7
doma 

E
bit.

Máma na mě 
H7
buble, 

E
že jsem jí sněd 

H7
nudle, 

E
nepudu 

H7
domů, 

E
nepudu 

H7
domů, 

A
byl bych 

H7
doma 

E
bit. 
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Lední medvěd
Lední medvěd, krásně bílý,
mívá často dlouhou chvíli. 

Chtěl by radši domů zpět,
kde je mráz a sníh a led. 

Na tý louce zelený
 

££� � £� � � ��� �� � ��� 43 � � £ ��
 

££� �� � ���
1

� � � �� � �
210

� � � � ��

1.
A
Na tý louce 

E
zelený, 

E7
pasou se tam 

A
jeleni,

D
pase je tam 

A
mysliveček v

E
 kamizolce 

A
zelený, zelený,

D
pase je tam 

A
mysliveček v

E
 kamizolce 

A
zelený. 

2. Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena,
aby se ti zalíbila kamizolka zelená, zelená,
aby se ti zalíbila kamizolka zelená. 

3. Počkej na mě, mé srdce, zastřelím ti zajíce,
aby se ti zalíbila myslivecká čepice, čepice,
aby se ti zalíbila myslivecká čepice. 

Nestarej se, ženo má
 

� � ��� �� � ��� ����� ��42
��� � �� � � �� �

1.
D
Nestarej se, 

A7
ženo má že my nic ne

D
máme

zabijeme 
A7
komára masa nadě

D
láme 

2. Půl ho dáme do komína půl ho uvaříme
Nestarej se, ženo má že se nenajíme 

3. Pročpak bych se starala můj zlatý mužíčku
Vždyť mám ještě v komoře z komára nožičku 
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Letadlo
Letí, letí, letadlo, 
koho by to napadlo. 

Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky. 

Ó, řebíčku zahradnický
 

££ ££� �� � � � � �� � �� � ��� �� 43 � � � �� �
 

££� �� ��
1

� �� � �
26

� �� � � �� �
1.

D
Ó, řebíčku 

Hmi
zahradnický, 

Emi
ó, růžičko 

A7
voňavá!

[: 
Emi
Kerak 

A7
na tě 

D
zapomenu, 

A7
dyž to není v

D
ěc možná. :] 

2. Zapomenu-li přec jednou, zas mi lidi zpomenou,
[: žes bejvala upořímnější, dyž sem chodil za tebou. :] 

Nekonečná zima
 

££� � �� � � �� � � �� � ��� � � � � � � �� � �
1. To je zima, to je zima, 

rampouchy mám za ušima, za ušima. 

2. Vrána kráká, havran taky,
že se blíží těžké mraky, těžké mraky. 

3. Medvěd čučí, jak to fučí,
nad hlavou mu vítr skučí, vítr skučí. 

4. Tak už se zvedni medvěde lední,
zas je skoro po poledni, po poledni. 

5. Zima bude nekonečnám
pro zmrzlíky nebezpečná, nebezpečná. 

Ovčáci, čtveráci
 

� � �� � � � � � �� � � �� � ��� � � � �� � �
Ovčáci, čtveráci,
vy jste naši vičku
i tu čočovičku
vy-pá-sli.

To je lež, jako věž,
nebyla to vička,
ani čočovička,
byl oves, 
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Lev
Slyšíte ten smutný zpěv?
Pana Smůlu sežral lev. 

Je to smůla a co více?
Manželku mu snědla lvice. 

Paci, paci
Paci, paci, pacičky,
to jsou moje ručičky. 

Ťapy, ťapy, ťapičky,
to jsou moje nožičky. 

Ručky aby dělaly,
nožky aby běhaly. 

Očka aby viděla,
ouška aby slyšela. 

Pusinka je na papání
a nosánek na čmuchání. 

Čmuchy, čmuchy, čmuch. 

Oženil se ptáček
Oženil se ptáček, 
malý jarabáček. 

Přišla paní vrána, 
na housličky hrála. 

Přišel pan jelínek, 
přinesl koš malinek. 

Přišel pan zajíček, 
přinesl koš vajíček. 

Přišla kmotra liška 
a s ní slečna myška. 

Myška v krásné parádě 
tancovala po hlavě. 

Nohy
Dupy dupy, klapy klapy, 
čí jsou tyhle sloní tlapy? 

Když ty tlapy zadupou, 
třesou celou chalupou. 

Zato myšky chodí tiše,
mají tlapky jako z plyše. 

Tiše myši ši ši ši,
ať vás nikdo neslyší. 

Papoušek
Ptal jsem se papouška kakadu,
proč točí svou hlavu dozadu. 

Že prý musí všude vidět,
nemá prý se za co stydět. 

Co vidí si pamatuje,
na všechny pak pokřikuje! 

Vše se rychle naučí..
Kdo mu slušnost zaručí? 

Panenka
Panenka si zatancuje,
sukýnku si nakrucuje, 

vesele se točí v kole,
nahoře je, hned zas dole. 
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Liška
Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben.
Na píšťalku píská a na buben tříská. 

Pásla ovečky
 

££�� ��� �� �� ��f
� ������ ��� �43

���� mf � ��� ���
 

££� � ���� �� £��
p

��� ���� mf���
����

11

��� �� �� �
C
Pásla ovečky v 

G
zeleném 

C
háječku,

C
pásla ovečky v 

G
černém 

C
lese.

Já na ni dupy dupy dup,

ona zas 
G7
cupy cupy cup.

C
Houfem ovečky 

G
seberte se 

C
všecky

C
houfem ovečky 

G
seberte 

C
se. 

Pec nám spadla
 

� ����� ��� � ��� ���� ���42� � ��� ��� �� �

1.
C
Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji 

G
postaví

starý pecař, neni doma a mladý to 
C
neumí 

2. Zavoláme na dědečka, ten má velký 
G
kladivo,

dá do toho čtyři rány a už je to 
C
hotovo. 
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Mlýnek
Mlýnek mele, až se třese,
vodička mu štěstí nese. 

Mlýnek mele, jen se točí,
jenom vlnka přes něj skočí. 

Pět minut v Africe
 

� ����� ��� �� ��� ���� ��42� � ��� �� � �� ��
1. Čáry, máry ententýky, poletíme do Afriky.

Přidržte si čepice, hop! – a už jsme v Africe. 

2. Sloni troubí na choboty od pondělí do soboty
a pak zase pozpátku od úterý do pátku. 

3. Lvice a lvi pod palmami hrozitánsky špulí tlamy.
Loví myši v oáze, přibývají na váze. 

4. Plameňáci purpuroví na jezeře ryby loví.
Volavky a marabu hrají si tam na babu. 

5. Paviáni křičí zdola: Žirafo, hej, hola, hola!
Jak se máš tam nahoře? Dohlédneš až za moře? 

6. Žirafa jen mhouří víčka, žďuchá hlavou do sluníčka,
chodí k němu na táčky, okusuje obláčky. 

Pekla vdolky
 

� ����� ��� � �� ����� ���42
��� � ��� ��� �� �

1.
D
Pekla vdolky z 

Emi
bílé mouky,

A7
sypala je 

D
perníkem,

Hmi
dávala je 

Emi
Honzíčkovi

A7
otevřeným 

D
okýnkem. 

2. Jez Honzíčku, jsou dobrý,
jsou sypaný, kropený,
budou-li ti dobře chutnat,
mám tam ještě takový. 

Počítadlo
Nikoho to nenapadlo.
Z ruky máme počítadlo. 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
závidí nám celý svět. 
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Mlýnice
U nás doma v mlýnici,
melem žito, pšenici. 

Umeleme pytel mouky,
napečeme sladké vdolky. 

Pod našim okýnkem
 

�� �� � � � �� � � �� � ��� 42 � � � � � ��
 

���� � � �� � � �� � � �� � �
9

� � � � � � � �� �

1.
C
Pod naším okýnkem, 

G7
rostou tam 

C
dvě růže,

pod naším okýnkem, 
G7
roste tam 

C
štěp.

[: 
F
Jsou na něm 

C
jablíčka, 

G7
trhá je 

C
Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká, 
G7
jsou jako 

C
med. :] 

2. Můj koníček vraný, ten nic nedělá,
jenom když mu řekneš, že jsi má milá.
[: On ti hlavu sehne, ani se ti nehne,
ani se ti nehne, holka rozmilá. :] 

3. Pod našima okny, roste oliva, 
pověz mně, má milá, kdo k vám chodívá?
[: K nám nikdo nechodí, neb o mne nestojí,
neb o mne nestojí, že jsem chudobná. :] 

4. Pod našima okny roste růže květ,
pověz mně, má milá, proč tě mrzí svět?
[: Mě svět nic nemrzí, ale srdce bolí,
ale srdce bolí, plakala bych hned. :] 

Polámal se mraveneček

1.
D
Polámal se mraveneček, ví to 

Emi
celá obora,

o půl
A7
noci zavolali mraven

G
čího dokto

D
ra. 

2. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. 

3. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni celou noc jim proplakal. 

4. Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 

5. Pofoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. 
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Mravenčí ukolébavka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
 

� �� ��� �� �� ���� ��� �43�� � ���� ���� � � �
 

�� ��� �� �� �� � ����� ��� �������
12 � ���� ��

 

�� � ��� �� ����� �� �����
24 ��� � � �� � �

 

���� �� � �� �� � � � �� �� � � ���
35 � ��� � � � ��

 

������ ��� ���� ���� ���46

� � ���� ��� ���
1.

C
Slunce šlo 

G
spát

F
za hromádku 

G
klád

C
na nebi 

Ami
hvězdy klí

G
čí.

C
Už nepra

G
cuj, 

F
mravenečku 

G
můj,

C
schovej se 

G
do jehli

C
čí. 

2. Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí. 

R.
C
Máš 

F
nožičky 

C
uběha

G
né,

C
den 

F
byl tak těž

G
ký.

C
Pojď, 

F
lůžko máš 

C
odestla

G
né

C
v plátku 

F
od maceš

C
ky. 

3. Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí. 

R. ... 

4. Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí. 
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Nevzbuďte medvěda
V lese chodím potichu, 
ať nevzbudím v kožichu,
medvědího tatínka. 

Zlobí se, když nespinká!
BRUM, BRUM, BRUM!
Na ramena nohy dej
a rychle pryč utíkej! 

Prší, prší
 

� � �� � � � � � �� � �� � � ��� �� � � � �� �
 

�� � � � � �� � � � �� � � �
4

� �� � � �� �
1. Prší, prší, jen se leje, kam koníčci pojedeme?

[: Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. :] 

2. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala.
[: Ty kukačko už nekukej, má panenko neplakej. :] 

Princeznička na bále
Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal. 

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za hory
nakopal tam brambory. 

Vysypal je před krále,
tu máte ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli. 

Procházka II
Jdeme, jdeme na procházku,
máme pejska na provázku. 

Pejsku, zvedej nožičku 
a překračuj loužičku. 

Jdeme, jdeme na procházku, 
máme pejska na provázku. 

Pejsku pěkně zaštěkej, 
do domečku utíkej. 

Ruce
Ruce, ruce, ručičky,
Máte malé prstíčky, 

Máte hebké dlaně,
Zatleskáme na ně. 
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Nožky
Když nožkami cvičit chceme,
nejprve je protřepeme. 

Natáhneme pokrčíme,
a pak s nimi zacvičíme. 

Ptala se Zuzana Kuby
 

� � �� � � � � � � � �� � �� � � ��� �� � � � � � ��
 

��� �� ��� �� �� ��� ���� ������
6

���� �� ��� � �
 

�� � � � �� � � �� � � �� � � �� � � � � �� � � �
���

11 ��� ��� �� �
D
Ptala se Zuzana 

A7
Kuby, Kuby, 

jestli má veverka 
D
zuby, zuby. 

Cožpak jsi, Zuzano, 
A7
hloupá, hloupá, 

kdo se ji na zuby kou
D
ká?

Já ne, 
A7
já ne, 

D
to ty, to ty, 

A7
zouvalas mi 

D
včera boty. 

Já ne, 
A7
já ne, 

D
to ty, to ty 

A7
zouvalas mi 

D
je! 

A7
Zouvalas mi 

D
botičky, 

A7
dávalas mi 

D
hubičky! 

Já ne, 
A7
já ne, 

D
to ty, to ty, 

A7
zouvalas mi 

D
je! 

Rybička maličká
 

� � �� � � � � �� � � �� � ��� 42 � � � �� ��

1.
C
Rybička maličká po Dunaji 

G7
plave,

chytil ji šohajek u samého 
C
kraje. 

2. Pusť mě zas, šohajku, do té čisté vody,
jsem ještě maličká, dopřej mi svobody. 
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Okurčička
Okurčičko, okurčičko,
nechoď k lesu přes políčko. 

Myška tam má domeček,
ukousne ti koneček. 

Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku
 

� �� � � � �� � � �� � ��� 43 � � � � ��
 

� � ��� � � � �� � � �� � � � �
9

� � � � � ��� �

1.
C
Ráda, 

A7
ráda, 

Dmi
můj zla

G7
tej 

C
Honzíčku,

ráda, 
A7
ráda, 

Dmi
ráda 

G7
tě 

C
mám.

Jestli to 
G7
je pravda,

C
že mě máš 

G7
tak ráda.

C
Ráda, 

A7
ráda, 

Dmi
ráda 

G7
tě 

C
mám. 

Sedí vrabec na kostele
 

� � ��� ��� � ��� ����� ��42� � �� � � � �� �

1.
C
Sedí vrabec na kostele 

F
jako mláde

G
nec,

Dmi
přiletěla k němu vrána 

G7
dala mu vě

C
nec. 

2. Vráno, vráno, já tě nechci, černé nohy máš,
a já tebe, milý vrabče, že ty v karty hráš. 

3. Já poletím přes vodičku, nohy umyju,
a ty vrabče, milý chlapče, prohráš halenu. 

Sedneme si na koníčka
Sedneme si na koníčka,
pojedeme do lesíčka, 

pojedeme do polí,
bác a nic nás nebolí. 
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Padá sníh
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních. 

Pojedeme z kopce dolů,
zastavíme o stodolu... 

Ručičky
Každá ručka má prstíčky,
sevřeme je do pěstičky.
Buch, buch na vrátka,
to je pěkná pohádka.
Ručičky si spolu hrají,
plno práce nadělají. 

Buch, buch na vrátka,
to je pěkná pohádka.
Dvě nožičky taky máme,
pěkně s nimi zadupáme.
Dup, dup, za vrátky
to je konec pohádky. 

Sbírání hvězdiček
Do své malé krabičky, 
sbírám z nebe hvězdičky. 

Jedna, druhá, třetí,
pomozte mi děti. 

Každičká je zlatá,
čtvrtá i ta pátá. 

Sluníčko
Každé ráno na kopeček,
běží malý mraveneček. 

Vyjdi, vyjdi sluníčko,
polechtej mě na líčko. 

I ty malý popleto, 
musíš počkat na léto. 

Řežu dříví
Řežu dříví na polínka,
ať má čím topit maminka. 

Řežu řežu polena,
až mě bolí ramena. 

Až mě bolí celý kříž, 
řízy řízy řízy říz. 

Skřítek Vítek
Kde se vzal, tu se vzal,
objevil se trpaslíček. 

Sednul si mi na malíček.
Byl to němý skřítek,
jmenoval se Vítek. 
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Paša
Sedí paša na trůnu,
na hlavě má korunu. 

Jak si hlavou pokyvuje,
koruna se pohupuje,
udělala bác…. 

Spi děťátko spi
 

�� ���� ��� �� ����� ���� ��42� � ���� �� �����

1.
C
Spi, dě

G7
ťátko, 

C
spi

Dm
zavři 

C
očka 

G7
svý

C
pán Bůh bude 

G7
s tebou spáti

C
andělíčci 

G7
kolébati

C
spi, dě

G7
ťátko, 

C
spi 

2. Spi, Jeníčku, spi
zahmuř očka svý
až se vzbudíš za chviličku
dá ti mamička kašičku
spi, Jeníčku, spi 

Stála basa
 

� � ��� ��� � ��� ����� ��42� � �� � � � �� �
C
Stála basa u primasa, za kamnama 

G7
stála,

C
když primaska zatopila, 

G7
basa sama 

C
hrála. 

Šašek
Když se tahá za šňůru,
skáče šašek nahoru, 

vyhazuje rukama,
přitom kope nohama, 

takhle jede na koni
a pak se Vám pokloní. 

Strom
Nejdřív malé semínko,
povyrostlo malinko. 

Rostlo, rostlo, čím dál více, 
až z něj byla borovice. 
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Prádlo
Máchám, máchám prádlo,
které na zem spadlo. 

Naší Kačce do bláta,
když honila koťata. 

Šel zahradník do zahrady
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1.
C
Šel zahradník do zahrady s 

G7
motykou, s motykou.

Vykopal tam rozmarýnu 
C
velikou, velikou. 

2. Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen.
Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven. 

Šel tudy, měl dudy
 

q� �� � q � � q � �� � � �q � �q� � � � � � q� �
C
Šel tudy, měl dudy, 

G7
ani neza

C
pískal.

G7
Bódejš mu ty dudy rarášek roz

C
třískal 

Šimrání
Šimry, šimry, šim,
jak se šimrá vím. 

Dvě ručičky malé máme,
tak je celé pošimráme, 

dvě nožičky malé máme,
tak je celé pošimráme, 

jedno bříško malé máme,
tak ho celé pošimráme 

Strašidlo
Co to slyším, cupy dupy,
ježí se mi z toho chlupy. 

Koukám na tu divnou věc,
nejsem přeci zbabělec. 

To náš přítel zajíček, 
hopsal si přes chodníček. 
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Procházka I
Půjdem spolu na procházku, 
vezmem pejska na provázku. 

Pejska svědí nožičky,
přeskakuje loužičky. 

Šly panenky silnicí
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1. Š
F
ly panenky silnicí, s

C7
ilnicí, s

F
ilnicí,

potkali je myslivci, m
C7
yslivci d

F
va:

C7
Kam panenky, k

F
am jdete, 

C7
kam jdete, k

F
am jdete?

K
C7
terá moje b

F
udete, b

C7
udete 

F
má? 

R.
Dmi
V lese, v lese, v

A7
 lese zele

Dmi
ném to bylo t

G
am, kde láska hoří plamen

C
em.

[: To 
C7
bylo v

F
 háji, v měsíci máji, to bylo v

C7
 háji zelen

F
ém. :] 

2. Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má,
ta má oči, jako já, jako já mám.
Na krku má granáty, granáty, granáty,
mezi nima dukáty, dukáty jsou. 

3. Jakpak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu?
Já si pro ni přijedu, přijedu tam.
Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma,
jako sedlák do mlejna, do mlejna jede. 
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Prsty
Všechny moje prsty,
Schovaly se v hrsti, 

Spočítám je hned,
Jedna dva tři čtyři pět 

Šla Nanynka do zelí
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1.
H
Šla Nanynka do zelí, 

F#
do zelí, 

H
do zelí,

natrhala lupení, 
F#
lupení

H
čka.

Přišel na ni 
F#
Pepíček, rozšlapal jí 

H
košíček:

ty ty ty, 
E
ty ty ty, 

F#
ty to budeš 

H
platiti. 

2.
H
Já to platit nebudu, 

F#
nebudu, 

H
nebudu,

radši se dám na vojnu, 
F#
na vojni

H
čku.

Na vojnu se 
F#
nedávej, truc rodičům 

H
nedělej!

Udělám, 
E
udělám, 

F#
na vojnu se 

H
přece dám! 

Tancovala žížala
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1.
F
Tancovala 

C7
žížala na zahrádce 

F
polku,

F7
čmelákovi, 

Bb
že jí hrál, 

C7
dala půlku 

F
vdolku. 

2. Pojďte, pane slimáčku, taky na taneček.
Čmelák dostal, že jim hrál, sladký lívaneček. 

3. Potom ji vzal do kola hrobáříček mladý,
čmelák dostal za tanec kousek čokolády. 

4. Tancovala žížala od večera k ránu,
čmelák dostal za tanec kousek marcipánu. 

5. Při poslední písničce čmelák točí basou,
radostně se usmívá nad veselou chasou. 

6. Když byl tanec u konce, zabalil své noty.
Rozešli se v náladě všichni do roboty. 

Tancuj se mnou
Tancuj se mnou, dám ti koláč,
tancuj se mnou, dám ti dva. 

Naše máma včera pekla,
a já ti je schovala. 

Tralala, schovala,
ještě jednou dokola, 

tralala, tralala, tancuje i dům,
tralala, tralala, bim, bác, bum. 
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Rybka
Plave rybka po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku. 

Kam penízky ukládá?
Na bříško a na záda. 

Travička zelená
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1.
C
Tra

G7
vička 

C
zelená, 

G7
to je moje 

C
potěšení, 

travič
G7
ka 

C
zelená, 

G7
to je moje 

C
peřina. 

G7
Jak se zjara 

C
začne pučit, 

G7
nechci já se 

C
doma mučit.

Travič
G7
ka 

C
zelená, 

G7
to je moje 

C
peřina. 

2. Travička zelená, to je moje potěšení, 
travička zelená, to je moje peřina. 
Když si smyslím, na ni lehnu, 
když si smylím, na ni sednu, 
Travička zelená, to je moje peřina. 

U Panského dvora
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1.
D
U panského dvora 

A7
náš Vitoušek vorá,

D
strakaté volečky 

A7
má.

[: 
D
Až pole 

G
dovorá, 

D
na mě si 

H7
zavolá,

Emi
on mě už 

A7
zdaleka 

D
zná :] 

2. Darmo ty můj milej, Vitoušku rozmilej,
darmo ty na mě voláš.
Volej ve dne v noci, není ti pomoci,
mne se víc nedovoláš. 

3. Já už mám jiného, hocha upřímného,
ten je mi nad tě dražší.
Víc na mne nevolej, hluboko zavorej,
na věky lásku naši. 
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Slavík hudebník
Pročpak zpívá slavíček,
sem tam listím létá? 

Tisíci svých písniček
slaví krásu světa. 

Tluče bubeníček
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D
Tluče bubeníček, 

G
tluče 

A7
na bu

D
ben.

A
A svolává hochy, hoši, 

E
pojďte 

A
ven. 

A7
Zahrajem si 

D
na vojáky, 

A7
máme flinty 

D
a bodáky.

A7
Hola, hola, 

Hmi
hej, 

Emi
nikdo 

A7
nemeš

D
kej! 

Utíkej Káčo
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1.

A
Utíkej 

D
Káčo, 

A
utíkej,

honí tě 
E
kocour 

A
divokej, divokej

honí tě kocour 
E
divo

A
kej 

2. Káča utíká co může, co může,
kocour ji chytit nemůže, nemůže,
kocour ji chytit nemůže. 

Vajíčko
Točí se vajíčko,
točí se, točí,
chyť si ho slepičko,
chyťsi ho, kočí. 

Točí se vajíčko,
točí se, točí.
Dívej se maminčko,
na klín ti skočí. 
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Slunce
Slunce volá na sněženku,
podívej se jak je venku! 

Slunce volá do oken,
děti, halo, pojďte ven! 

Už ty pilky dořezaly
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1.
D
Už ty 

A7
pilky 

D
doře

A7
zaly,

D
už ty 

A7
mlýnky 

D
domle

A7
ly,

D
už sed

A7
láci 

D
vymlá

A7
tili,

D
majů 

A7
prázdné 

D
stodoly. 

2. Jura enom poskakuje,
Hanka se zas jenom točí,
muzikanti podřimují,
hrom ať do nich uhodí! 

Už je to uděláno
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1.
C
Už je to 

G7
udě

C
láno, už je to 

G7
hoto

C
vo,

G7
pár va

C
jíček 

G7
na ren

C
dlíček, kousek másla 

G7
do to

C
ho. 

2. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, 
máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně. 

Vařila myška
Vařila myška k obědu vločky,
polívku, kaši, pro naše tři kočky. 

Vařila, vařila,
všechno to spálila,
na záhon vylila. 

V zahrádce pod oknem,
spal kocour pantáta,
kaši měl na hlavě,
smála se koťata. 
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Sova
Sova houká po lese:
bojte se mě, bojte se. 

My se sovy nebojíme,
protože my v noci spíme. 

Včelka
Včelka měla nehodu,
spadla, spadla na vodu. 

Stará olše co tam stála,
nad včelkou se slitovala. 

Poslala jí dolů list. 

Na tom lístku jako v člunku,
přeplavala včelka tůňku. 

Vláček II
Jede vláček, jede vlak,
děti rychle nasedat. 

Pojedeme k babičce, 
k strýčkovi i k tetičce,
pozor děti stát. 
Rychle vysedat. 

Voděnka studená
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1.
C
Voděnka 

F
studená 

C
jako led, 

G7
ja

C
ko 

G7
led,

C
nemožu, 

F
má milá, 

C
na 

F
tebe 

C
za

G7
po

C
mět. 

2. Jednú zapomenu, podruhé vzpomenu,
potřetí, má milá, slzy mne polejú. 

Vrabeček
Sníh už pokryl všechny střechy,
na vrabečka padá,
přitulil se ke komínu,
nahříval si záda. 

Dobře bylo vrabečkovi
v teple za komínem.
Co mu dáme, až se vyspí?
slaný rohlík s kmínem. 

Šiju boty
Šiju boty do roboty,
od soboty do soboty. 

Nemám chleba, ani sýra,
kočka mi to všechno snědla.
Udělala kšááá. 
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Šnek
Šnečku šnečku vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky 

a krejcárek na tabáček,
bude z tebe hajdeláček. 

Vyletěla holubička
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1.
C
Vyletěla 

G7
holubička 

Ami
ze ská

Emi
ly, 

F
ze ská

C
ly.

[: 
Dmi
Probudila 

C
modré oči 

G7
ze spaní :] 

2. Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly.
[: Byly by tu holubičku dostaly. :] 

3. Nebyla to holubička byl to pták, byl to pták.
[: Když mě nechceš, můj holečku, nechej tak. :] 

4. Když mě nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si.
[: Bude si mě namlouvati hodnější. :] 

Výlet
Vydalo se na výlet
trpaslíčků malých pět.
První panáček sedl na vláček,
druhý plul lodí,
třetí vzducholodí,
čtvrtý jel autobusem,
a ten malinký musel běžet klusem. 

Zajíci
My jsme malí ušáci,
nemáme nic na práci. 

Trénujeme běh a skoky,
přes pařezy, přes potoky. 

Učíme se kotouly, 
nekoukáme na bouli. 

Vrána
Vrána letí, nemá děti, 
my jich máme jako smetí. 

My je máme, neprodáme,
radši si je polechtáme. 
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Šroubek
Já jsem malý šroubek,
vyvrtám si vroubek. 

Já jsem malý šroubeček,
vyvrtám si vroubeček. 

Zajíček běží po silnici
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1.
C
Zajíček běží po silnici,

myslivec za ním 
G7
po pšeni

C
ci.

Počkej, ty 
G7
zajíčku, 

C
já ti dám 

G7
ránu,

C
až se ti 

G7
hlavička 

Dmi
uhne 

G7
na stra

C
nu. 

2. Nebojím se tě, myslivečku,
uteču já ti do hájíčku.
Tam se ti uschovám, že mě nenajdeš,
vesele vyskočím, až z lesa vyjdeš. 

Zajíček
Zajíček ve své jamce
sedí sám, sedí sám
ubožáčku, co je ti,
že nemůžeš skákati.
Chutě skoč, chutě skoč
a vyskoč! 

Zajíček v své jamce
stříhá ušima, stříhá ušima.
To se nám posmívá
ten lajdačina.
Chutě skoč, chutě skoč
a vyskoč! 

Zahrajem si bumtarata
Zahrajem si bumtarata,
na buben i činely,
pro kluky i pro děvčata,
aby všichni slyšeli. 

A ta píseň bumtarata,
ta je silná velice,
porazila dům i vrata,
rozehnala slepice. 

Žába
Skáče žába po blátě,
koupíme jí na gatě. 

Na jaký, na jaký, 
na zelený strakatý. 
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Tkanička
Tkanička mi leze z bot,
vůbec mi to není vhod. 

Utekla mi tralala,
myslí že je žížala. 

Žabky
Kdo mě budí ze spánku? Slyším zpívat studánku.
Celý den nám pěkně zpívá, že by byla voda živá?
Ano, ano, je to tak - živá voda, kvaky, kvak!
Cožpak mají vodní kapky stejný hlásek jako žabky?
Žádné kvaky, kvaky, kvak!
Studánka je plná žab! 

Žežuličko, kde jsi byla
 

� �� � � � �
� �� �

� �� ��� �� 42 � � � ��� �
 

�� � ���� ��� ���� �� ��� ���
���

10

���� � � �� �� �

1.
D
Žežuličko, 

G
kde jsi 

D
byla,

A7
že's tak 

D
dlouho 

A7
neku

D
kala?

Kuku! Kuku!
Kuku, kuku, kuku! 

2. Seděla jsem na jedličce,
volala jsem na myslivce:
Kuku! Kuku!
Kuku, kuku, kuku! 

Žába a myška
Sedí žába v rákosí,
tahá myšku za vousy.
Myška píská,
žába výská.
Kuňky, kuňky, kuňk,
do vodičky žbluňk. 

Žížalky
Když po dešti je mokrá zem,
žížalky hned lezou ven. 

Všechny totiž láká,
jak voda pěkně cáká. 
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Tulipán
Tulipán a tulipaní,
celý den se sobě klaní, 

až se diví okolí,
že je záda nebolí. 

Žáby
Žáby skáčou do vzduchu, 
líbí se jim na suchu. 

Žáby skáčou do rybníka, 
líbí se jim, jak to stříká. 

Zvony
Po krajině krásně zní
staré zvony kostelní. 

Bim-bam, bim-bam z kostela
je písnička veselá. 

Zakuklená housenka
Housenka se zakuklila,
do vláken se zabalila. 

Překvapení pro děti,
z kukly motýl vyletí! 

Vláček I
Jede vláček kolejáček,
pěkně houká do zatáček. 

Jede, jede pro děti,
Cestu zná už zpaměti. 

Vítr
Letí vítr do všech stran,
rozkolébal žita lán. 

Brzy z klasů zrníček,
bude nový chlebíček. 

Větříček
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě. 

Větrník
Já mám doma větrník,
udělal ho náš Toník. 

Když se do něj zafučí,
větrník se zatočí. 
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Procházka II 34
Prsty 41
Prší, prší 34
Ptala se Zuzana Kuby 35(Já1.59)

Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku 36(Já1.61)
Ruce 34
Ručičky 37
Rybička maličká 35(Já1.75)
Rybka 42
Řežu dříví 37
Sbírání hvězdiček 37
Sedí vrabec na kostele 36(Já1.60)
Sedneme si na koníčka 36
Skřítek Vítek 37
Slavík hudebník 43
Slunce 44
Sluníčko 37
Sova 45

Spi děťátko spi 38(Já1.62)
Stála basa 38(Já1.67)
Strašidlo 39
Strom 38
Šašek 38
Šel tudy, měl dudy 39(Já1.66)
Šel zahradník do zahrady 39(Já1.64)
Šiju boty 45
Šimrání 39
Šla Nanynka do zelí 41(Já1.64)
Šly panenky silnicí 40(Já1.65)
Šnek 46
Šroubek 47
Tancovala žížala 41
Tancuj se mnou 41
Tkanička 48
Tluče bubeníček 43(Já1.69)
Travička zelená 42(Já1.71)
Tulipán 49
U Panského dvora 42(Já1.72)
Utíkej Káčo 43(Já1.9)
Už je to uděláno 44(Já1.76)
Už ty pilky dořezaly 44(Já1.71)

Vajíčko 43
Vařila myška 44
Včelka 45
Větrník 49
Větříček 49
Vítr 49
Vláček I 49
Vláček II 45
Voděnka studená 45(Já1.73)
Vrabeček 45
Vrána 46
Výlet 46
Vyletěla holubička 46(Já1.74)

Zahrajem si bumtarata 47
Zajíci 46
Zajíček 47
Zajíček běží po silnici 47(Já1.76)
Zakuklená housenka 49
Zvony 49
Žába 47
Žába a myška 48
Žabky 48
Žáby 49
Žežuličko, kde jsi byla 48(Já1.78)
Žížalky 48




