
Co už umíme... 
 

Básničky 
 

 

Brambora 

Kutálí se ze dvora 

takhle velká brambora. 

Neviděla, neslyšela, 

spadla na ni závora. 

 

„Kam koukáš, ty závoro?“ 

„Na tebe, ty bramboro! 

Kdyby tudy projel vlak, 

byl by z tebe bramborák!“ 

 

Míč 

Míč neumí skákat sám, 

ale když mu pomáhám, 

tak udělá hop 

a přeskočí plot. 

 

Strašidlo 

Co dělá strašidlo? 

Myslí jen na jídlo. 

Každého straší, 

že mu sní kaši! 

 

Duha 

Červená pastelka maluje jablíčko. 

A žlutá pastelka maluje sluníčko, 

Zelená pastelka maluje travičku 

A modrá pastelka maluje vodičku, 

 

Když je všechny spojíme 

Barevnou druhu nakreslíme. 

Jitro 

V něžném jarním jitru 

dáváme průchod svému nitru, 

na východ slunce spolu jdeme, 

tohle ráno si užijeme. 

 

Polámal se mraveneček 

Polámal se mraveneček, 

ví to celá obora, 

o půlnoci zavolali 

mravenčího doktora. 

 

Doktor klepe na srdíčko, 

potom píše recepis, 

třikrát denně prášek cukru, 

bude chlapík jako rys. 

 

Dali prášku podle rady, 

mraveneček stůně dál, 

celý den byl jako v ohni, 

celou noc jim proplakal. 

 

Čtyři stáli u postýlky, 

pátý těšil neplakej, 

pofoukám ti na bolístku, 

do rána ti bude hej. 

 

Pofoukal mu na bolístku, 

pohladil ho po čele, 

hop a zdravý mraveneček 

ráno skáče z postele. 

 

Bleška 

Skáče bleška na písku, 

hledá, kdo je nablízku. 

Kdo nejede na koni, 

toho bleška dohoní. 

Alík leží na břiše, 

už má blešku v kožiše! 

Blecha skáče v kožichu, 

když je pejsek potichu. 

Ale když pes zaštěká, 

to se celá vyleká.. 

 

Žabka 

Skáče, skáče žabička, okolo malého rybníčka, 

rozhlíží se kolem sebe, kde je asi modré nebe? 

Nebe není pro žabičky, ty radši skočí do 

vodičky! 

 



Hádanky 
 

Červený pán v trní, bříško plné zrní. 

Co to je? 

(šípek) 

 

Trochu voda, trochu zem, 

volá na Mě: „Nechoď sem!“ 

Vysoký pán s plnovousem 

kráčí s košem velikým, 

čert i anděl spolu jdou sem, 

kdopak je ten třetí k nim? 

(Sv. Mikuláš) 

 

(bláto) 

 

Rozpočítadla 
 

U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč. 

Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč! 

 

Plave mýdlo po Vltavě, jakou barvu asi má? (Např. Ž-L-U-T-O-U) 

 

Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček. 

A šestého berana, se zlatýma rohama. 

 

Liška, šiška, pampeliška, zabloudila v lese myška. 

Ten, ten, ten, vyvede ji ven. 

 

Čimčarara, čimčarara, poskočí si vrabeček. 

Pro ptáčky je naše zrní ten nejlepší dáreček! 

 

Stojí, stojí bedla, ráda by si sedla, 

noha jí už dřevění, vzala by si pletení. 

 

Sedí káča na lavici, v ruce drží jitrnici 

a ve druhé jelito. Běž, Pepíku, vem` jí to. 

 

 



Písničky 
 

Povídej mi, tatínku 

Povídej mi, tatínku,  

kdo mi stvořil maminku, 

kdo mi dává vše, co mám, 

a kdo mě má rád. 

 

Povídej mi, mamičko, 

kdo má dobré srdíčko, 

i když někdy zlobívám, 

přece mě má rád.  

 

Povídej mi, vždyť já vím, 

že mým Otcem laskavým 

je Pán Ježíš v nebesích 

a má mě moc rád. 

 

Dobrý den 

Dobrý den, dobrý den, Tobě Pane děkujem. 

Dobrý den, dobrý den, Tobě Pane dík, 

za to, že tu můžem společně být, 

hrát si, cvičit, zpívat, Tebe chválit. 

 

Pro velkého, pro malého 

Pro velkého, pro malého, Pán dost práce má. 

Když své síly dnes jemu nabídneš, hned tě 

zaměstná. 

Ty se ptáš, co dělat máš pro svého Spasitele? 

Zpívej o něm, vyprávěj, ať se ti kdo chce 

směje. 

 

Chytneme se za ruce 

Chytneme se za ruce, uděláme kruh, 

Pán Bůh nám to dal, že tu nejsem sám. 

Co dělají rádi dobří kamarádi, 

co dělají rádi kamarádi. 

- tleskají; mávají; ťukají; dupají; 

malují; mrkají; tancují; papají… 

 

Povídala žabka žabce 

Povídala žabka žabce: 

„Jestlipak znáš toho chlapce, 

co uhodil rosničku, 

až zlomila si nožičku.“ 

 

„Jakpak bych ho nepoznala,“ 

druhá žabka povídala. 

„Mravenečkům rozbil dům 

a shodil hnízdo vrabečkům!“ 

 

„Podívej se, ty, ty, kluku, 

na to přece nemáš ruku! 

Na to Bůh Ti ruce dal, 

abys druhým pomáhal!“ 

 

Moje malé světýlko  

/:Moje malé světýlko chci, aby svítilo:/  

svítilo, svítilo, svítilo. 

 

/:Nikdo mi ho nezhasne, chci, aby svítilo:/ 

svítilo, svítilo, svítilo  

 

Také u nás v rodině chci, aby svítilo… 

Také u nás ve školce… 

Nedám si ho pod poklop… 

 

Ovečka kudrnatá  

Ovečka kudrnatá běloučká jako vata  

/:zbloudila v širou dál, pastýř ji vyhledal,  

šťasten s ní domů chvátá. :/  

 

Ó Pane, slyš prosby mé. Srdéčko zatoulané  

/:vezmi je do dlaní, láska Tvá ochrání,  

už chce být navěky tvé.:/ 

 

 

 

 

 

Pampelišy 

Pam, pam, pampelišky v žlutém klobouku, 

prý si posedaly ráno na louku. 

Nakláněly k sobě zlaté hlavinky, 

jsou to malé děti, velké maminky. 

 

Cink, cink, cinkylinky, modré zvonky zas 

k písni konvalinky přidaly svůj hlas. 

Chceme s nimi zpívat v jitru zářivém: 

Pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem. 

 

 

 



 

Červený šátečku, kolem se toč 

Červený šátečku, kolem se toč, 

kolem se toč, kolem se toč. 

Můj milý se hněvá, já nevím proč, 

já nevím proč, já nevím proč. 

 

Tralalala lalala, červená fiala,  

tralalala lalala, fialenka. 

Tralalala lalala, červená fiala,  

tralalala lalala, fialenka. 

 

Když jsem si v potoce ruce myla, 

ruce myla, ruce myla. 

šátek jsem do vody upustila, 

upustila, upustila. 

 

Tralalala lalala, červená fiala,  

tralalala lalala, fialenka. 

Tralalala lalala, červená fiala,  

tralalala lalala, fialenka. 

 

 

 

To se podaří 

Maminko, mámo, já tě mám rád, 

chtěl bych ti něco k tvému svátku dát, 

kytičku, růžičku, že tě nosím v srdíčku, 

a tuhle malou písničku. 

 

Maminko, mámo, to se podaří, 

náš táta se mnou dneska uvaří 

mističku pudinku a navrch rozinku 

a k tomu velkou pusinku. 

 

 

Pec nám spadla 

Skákal pes 

Prší, prší 

Kolo, kolo mlýnský 

Krávy, krávy (Svěrák, Uhlíř) 

Hlavně, že jsme na vzduchu (Svěrák, Uhlíř) 

Koledy 

Zajíček v své jamce 

Běží liška k táboru 

Zlatá brána 

Pásla ovečky 

 

 



Modlitby v kroužku 
 

Andělíčku, můj strážníčku 

Andělíčku, můj strážníčku, 

opatruj mi mou dušičku, 

aby vždycky čistá byla, 

Pánu Bohu se líbila. 

 

Opatruj ji ve dne v noci, 

od škody a od zlé moci. 

Duši, Tělo opatruj, 

andělíčku, strážce můj.  

(zpíváme) 

 

Zdrávas, Maria 

Zdrávas, Maria, milosti plná, 

Pán s tebou; 

požehnaná ty mezi ženami 

a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 

 

Svatá Maria, Matko Boží, 

pros za nás hříšné 

nyní i v hodinu smrti naší. 

Amen. 

(i zpíváme) 

 

 

Za maminku, za tatínka 

Za maminku, za tatínka budem´ děkovat, 

Pánu Bohu, který nás má rád. 

Za bratříčka, za sestřičku... 

Za babičku, za dědečka... 

… 

…budem´ děkovat, Pánu Bohu, který nás má 

rád. 

 

 

 

 

Otče náš 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 

posvěť se jméno tvé, 

přijď království tvé, 

buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes 

a odpusť nám naše viny, 

jako i my odpouštíme našim viníkům 

a neuveď nás v pokušení, 

ale zbav nás od zlého. 

Amen. 

 


