
Školka /E.Egerová/ 

Naše školka, pěkná školka,  

rádi do ní chodíme, 

tam si pěkně pohrajeme, 

potom zase cvičíme. 

 

Sluníčko nám pěkně svítí 

do té naší školičky. 

Usmívá se, pokukuje, 

na ty hodné dětičky.  

 

 

 

Houbař /O. Štengl/ 

Hádaly se houby, hádaly se 

v lese, 

kterou z nich si houbař v košíku 

odnese. 

A už kráčí lesem houbař 

kudrnatý, 

nevzal ani jednu, byly jedovatý. 

 

 

 

Bedly /D. Kuchařík/ 

Sesedly se bedly 

pod vysokou jedlí, 

celý den si povídaly, 

až je plži snědli. 

 

 

 

Přejedený houbami /T. Eger/ 

Já jsem malý kluk, 

najed jsem se hub,  

teď nemohu chodit, 

musíte mě vodit. 

 

 

Loučení s létem /A. Lucáková/ 

Končí léto, podzim je tu,  

chystají se ptáci k letu. 

Leťte ptáčci leťte, 

na jaře se vraťte. 

 

 

Jak česat jablka? /D. Procházka/ 

Česat jablka to je snadné, 

jedno chytíš, druhé spadne. 

Udělá bum do trávy 

anebo bác do hlavy. 

Po trávě se koulí, 

na hlavě máš bouli. 

Pouštění draků /Z. Urban/ 

Vítr fučí, vítr skučí 

- pojďte pouštět draky! 

Každý spěchá na kopeček 

a já spěchám taky. 

Ať si vítr, jak chce skučí, 

ať se mraky mračí, 

vypustíme na oblohu 

celou letku dračí. 

 

 

Dráček /N. Kuchaříková/ 

Letí dráček papíráček, 

létá mezi mraky, 

pusť si svého, třeba zvládne, 

vyletět tam taky. 

 

 

Drak /E. Marková/ 

Myška kouká do oblak, 

směje se tam na ni drak. 

 

 

Šnek /M. Frank/ 

Podzim přišel, šneček malý, 

celý smutný z toho je. 

Před podzimem a před zimou 

domeček ho ukryje. 

 

Pozdravil se s kamarády, 

dobrou noc si popřáli, 

stočili se do ulitek, 

celou zimu prospali. 

 

 

 

Podzim /E. Šmrhová/ 

Sluníčko se rozloučilo 

s kytičkami, s travičkou, 

na cestu jim zamávalo 

paprskovou ručičkou. 

Jděte všichni honem spát, 

musím podzim přivítat. 

 

 

 

Kapka /V. Paumerová/ 

Kapala si kapka z okna, 

povídala: „A to zrovna! 

Raděj kapat nebudu, 

udělám si ostudu. 

Už jsem celá malinká!“  

Z kapky zbyla – kapinka! 

Vítr /V. Mandíková/ 

Vítr cinká na šišku, 

brouček spinká v pelíšku. 

Schoval se tam před zimou, 

vítr houpe, houpy hou. 

 

 

Na svatého Martina /E. 

Vávrová/ 

Na svatého Martina 

krajina už usíná. 

Bílá vločka padá k zemi 

jak drahokam vybroušený. 

 

Pospíchejte, milí zlatí, 

první sníh se brzy ztratí. 

Jenom Martin na koni 

určitě ho dohoní. 

 

 

Štědrý Mikuláš /D. Komanec/ 

Chodí s velkým košíkem, 

plničký ho dárků má. 

Z toho koše hodným dětem 

své dárečky rozdává. 

 

Těm zlobivým – čertíkům 

rozdá jen pár uhlíků. 

Jednou v roce je jen náš – 

štědrý svatý Mikuláš. 

 

 

V pekle /J. Štengl/ 

Nikomu tak dobře není 

jako čertům v pekle, 

dříví nikdy nekupují 

a sedají v teple. 

 

 

Čertík /V. Toupal/ 

Čerti a čertidla 

vařili povidla. 

A malý čertíček 

spálil si prstíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hudry, hudry /T.Bárta/ 

Hudry hudry, dupy dupy, 

čert k nám leze do chalupy. 

Hudry hudry už tu je, 

už na okno bubnuje. 

 

Dlouhý ocas, krátké uši, 

teda čerte, to ti sluší. 

Celý černý, samý chlup, 

metlou dělá šupy šup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce /M. Faitová/ 

Až se ráno probudím budou Vánoce, 

na stole uvidím sladké ovoce. 

S tatínkem půjdem stromeček zdobit 

a zlatou stuhou dárečky balit. 

Venku se setmí, zazvoní zvonek 

a táta s mámou rozsvítí stromek. 

 

 

Vánoční stromeček /A. Šmídová/ 

Zelenej se jedličko, 

narovnej se maličko, 

líbíš se mi, vezmu si tě, 

budeš vonět v našem bytě. 

 

 

Cukroví /V. Schiebert/ 

S mamkou máme plno práce 

a ta chutná, ach tak sladce. 

Mamka spěchá – honem, honem, 

cukroví už voní domem. 

 

 

Vánoční kapr /N. Franková/ 

Ve vodě si sem a tam, 

plave kapr jako pán. 

Kouká na mě, nevěří, 

že ho sním dnes k večeři. 

 

 

Vánoce /V. Benda/ 

Já mám z Vánoc nejraději, 

když se doma všichni smějí. 

Když se kapři mrskají 

a prskavky prskají. 

 

 

 

 

 

 

Dárky / J. Svačina/ 

Není vůbec důležité 

dostat dárků horu. 

Hlavní je, že těšíme se 

na Vánoce spolu!   

 

 

 

Přání /A. Mašková/ 

Na nebi létají v podvečer andělé, 

pod bílou peřinou spí celá zem. 

Šťastné a veselé Vánoce všem! 

 

 

 

 

 

 

 


