
Dobrý den.                                                                                                  
Dobrý den, dobrý den,                                                                              
dneska máme krásný den,                                                                        
Ruce máme na tleskání                                                                             
a nožičky na dupání,                                                                                  
Dobrý den, dobrý den,                                                                              
dneska zlobit nebudem.                                                                                                                                                                                                 
 
 
Draku draku… 
Draku draku, ty jsi vážně drak? 
Hudry, hudry je to tak. 
A máš zuby dračí? 
Mám dva to mi stačí. 
A co těmi zuby jíš? 
Princezen mám plnou spíž 
Ach ty lháři každý to ví, 
že jsi jenom papírový. 
 
 
Ruce 
To jsou prsty, to jsou dlaně. 
Mýdlo s vodou patří na ně.                                                                       
A po mýdle,dobré jídlo  
a po jídle zase mýdlo 
 
 
Hřej sluníčko hřej                                                                                         
Hřej sluníčko hřej,  
hory doly krej,  
povyskoč si výše,  
na té naší střeše,  
kolo udělej. 

 
 
 
 
 
 
Foukej, foukej 
Foukej, foukej větříčku, 
shoď mi jednu hruštičku. 
shoď mi jednu nebo dvě. 
budou sladké obě dvě. 
 
 
Tiše, tiše                                                                                                                               
Tiše, tiše ježek spí,                                                               
ať ho nikdo nevzbudí. 
 Já mám doma ovci, 
můžu tleskat jak chci. 
Já mám doma berana, 
můžu dupat nohama. 
 
  
Ježek 
Jeho ostré bodliny 
zježily se do zimy. 
Za chvíli už bude spát 
celou zimu, to on rád. 
 
Vystele si pelíšek, 
svůj bodavý kožíšek 
stočí jako klubíčko, 
vzbudí ho až sluníčko. 

 
Ježek  
Koupil ježek nové boty, 
šlape si v nich podle noty. 
Vyšlapuje ťapy, ťap, 
dupe při tom jako chlap. 
 
 
Ježek  
Dupe, dupe a jak funí, 
na zádech si nosí trní. 
Tahle zvláštní košilka 
je jen samá bodlinka. 



Měla babka  
Měla babka čtyři jabka , 
a dědoušek jen dvě.  
Dej mi babko,  
jedno jabko,  
budeme mít stejně.  
 
 
Brambora  
Kutálí se ze dvora  
tákhle velká brambora.  
Neviděla, neslyšela,  
že na ní padá závora. 
Kam koukáš, ty závoro? 
Na tebe ty bramboro. 
Kdyby tudy projel vlak, 
byl by z tebe bramborák. 
 
Jeden, druhý  
Jeden druhý ani muk,  
já jsem holka, ty jsi kluk. 
Ty jsi kluk a já jsem holka,  
dohromady malá školka.  
Kdo nevěří, ať jde sem,  
kdo k nám nechce z kola ven.  
 
Honily se černé mraky  
Honily se černé mraky  
v dešti mezi paneláky.  
Trvalo jen malou chvíli,  
než do sebe narazily.  
Teď ví celá zeměkoule, 
že i mraky mají boule. 

 
 
Dešťové kapičky 
Dešťové kapičky, 
dostaly nožičky, 
Běhaly po plechu, 
Dělaly neplechu. 
 
 
Dobrá ráno 
Dobré ráno, hola holá 
Školka na nás zase volá. 
Máme se tu všichni rádi. 
Jsou z nás dobří kamarádi. 
Dobré ráno, dobrý den. 
Na co si dnes zahrajem? 
 
 
První pohádka 
Princeznička na bále 
poztrácela korále. 
Její táta mocný král, 
Honzíka si zavolal: 
Honzíku, máš na mále, 
Přines nám ty korále! 
 
Honzík běžel na horu, 
vykopal tam bramboru. 
Vysypal je před krále: 
„Nesu vám ty korále, 
větší už tam neměli, 
ty jsme snědli v neděli.“ 

 
 
 
 
Tančila myška                                                                                                                                                                        
Tančila myška tančila.                                                                                                                                                                       
Až se jí hlava točila.                                                                                                                                                                    
Sedla si, zdřímla si, ale jen málo,                                                                                                                                           
poslyšte, co se jí zdálo.                                                                                                                                                                  

 

 

 

Že se velká kola točí,                                                                                                                                                                       
že s koníčky jede kočí,                                                                                                                                                                    
že sluníčko krásně svítí,                                                                                                                                                                      
že je všude plno kvítí.                                                                                                                                                                                     

V tom však něco uhodilo,                                                                                                                                                                                   
to myšičku probudilo 

 

  



Zima, zima                                                                                                                                                                                              
Zima, zima, zimička                                                                                                                                                                           
hází bílá peříčka.                                                                                                                                                                                       
Děti si je chytají,                                                                                                                                                                                         
koule si z nich dělají. Prásk  

 
Čertíci 
Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme) 
to je malé zlobeníčko. 
Jako čerti v pekle, 
chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble ble) 
Teď si pěkně lehneme (leh na zem) 
už se ani nehneme. 
 

 
Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) 
dojedeme ke škole. 
Tam se pěkně posadíme (sed na zemi) 
a hezky se pohladíme. (hladíme vedle sedícího kamaráda) 
čerty v pekle necháme, 
tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte)

 
Zatracení čertíci  
 
Láry, fáry, elce, pelce, 
předvádíme kotrmelce 
dopředu i pozpátku, 
od pondělka do pátku. 

Od soboty do neděle 
tisíc čertů máme v těle 
a i když jim chybí nit, 
pořád s námi chtějí šít. 

 

Čert k nám leze 
Čert k nám leze tunelem, 
chce nám ukrást hrušky. 
My čertisku namelem, 
zkrátíme mu růžky. 

Čert k nám leze komínem, 
pro capartě vzteklé, 
my čertisku prominem, 
vzteklí ať jsou v pekle. 

Mikuláš 
Mikuláši, už je čas, 
do nosu mě štípe mráz. 
Co pro mne máš, Mikuláši? 
Čokoládu? Tu mám nejradši. 
 
 
Čertí 

 
Mikulášův den 
Přijdi dneska Mikuláši, 
podívám se co máš v koši. 
Rád ti povím básničku, 
když dáš něco z košíčku. 
Povím ji povím rád. 

Andělé zpívají na nebi, 
čerti brblají v pekle. 

Mikuláš chodí po zemi 
a děti si hrají v teple. 
 

Otevřete, čerti, vrata 
Otvírejte, čerti, vrata, 
jdem se kouknout na čerťata. 
Čertí kluci, čertí holky, 
baští v pekle teplé vdolky. (mají rádi černý vdolky.) 
Peklo, peklo, peklíčko, 
máme tady teplíčko. 

 
Andílek  
Už se těším andílku, 
na Vánoční nadílku. 
Chci být hodný moc a moc. 
Vydržím to do Vánoc. 
A potom zas malinko, 
začnu zlobit maminko. 

  
Vánoční stromeček 

           Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 
           maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 
           A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,                          

co byla schovaná v červeném jablíčku  
  

http://www.predskolaci.cz/?p=11205


Karneval 
Kašpárci a kouzelníci, 
princezny a zvířátka, 

do školky dnes místo dětí, 
přišla celá pohádka.

 
 
Karneval 
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval. 
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety. 
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval 
 
Víla 
Do rybníčku padla kapka, 
je to slza víly. 
Ztratila šátek z mlhy, 
byl sněhově bílý. 
 
Z rána bylo trošku chladno, 
vzala jsem si svetřík. 
Šátek jsem si odložila, 
odfoukl ho větřík. 
 
 
 

Šašek  
Když se tahá za šňůru, 
šašek skáče nahoru. 
Rozhazuje rukama, 
vykopává nohama, 
takhle jede na koni, 
nakonec se ukloní. 
 
 
Povídám, povídám pohádku 
Povídám, povídám pohádku, 
že pes přeskočil hromádku. 
Povídám, povídám druhou, 
že voda teče struhou. 

Povídám, povídám třetí, 
že na peci spaly děti, 
a když se hezky vyspaly, 
krajíc chleba dostaly. 

 
Dříví.  

Klekneme si na koleno, (klek na jedno koleno) 
řežem dříví na poleno. (spojit obě ruce v 
předloktí, napodobit řezání) 
 
Křivá záda narovnáme, (stoj rozkročný, ruce za 
záda, pořádně se vyrovnat) 
všechny špalky rozsekáme. (stoj rozkročný, 
sepnout obě ruce před sebou, předklony - 
sekáme dříví) 
 
Jeden špalek, druhý, třetí, (stoj spatný, ruce v 
bok, poskoky) 
zameteme všechno smetí. (stoj rozkročný, 
kývavé pohyby do stran v předklonu - 
zametáme) 
 

 

 

Ťuky, ťuk, Ťuky, ťuk! 

Kdopak dělá tenhle hluk? 

Ťuky, ťuky na římse, 

Ťuky, ťuky na plechu. 

Co to může být? 

Kdo tu tropí neplechu? 

Ťuky, ťuk, Ťuky, ťuk 

Deštík je to, mokrý kluk! 

 

Snadná odpověď - Jiří Havel  

Zeptala se žabka hada: 
"Pročpak na mě rosa padá?" 
Had byl chytrý, všechno věděl, 
a tak ji hned odpověděl: 
"Řeknu jen tři slovíčka - 
protože jsi rosnička!"  

Boj s rýmou  
Vlezla na mě rýma, 
je mi pořád zima. 
Když je zimní plískanice, 
bacilů je mnohem více.  

 
 
 
 
 

Zalezu si do postýlky, 
dám si čajík od maminky. 
Přikryju se peřinou, 
tak zvítězím nad rýmou.  

http://versovani.blogspot.cz/2010/05/drivi.html
http://versovani.blogspot.cz/2010/05/snadna-odpoved-jiri-havel.html


Ovoce a zelenina 
Ovoce a zelenina, 
to je zdraví, to je síla. 
Kdo jí mrkev, ředkvičky, 
bude zdravý celičký 
 
Cvičíme prstíčky 
Cvičíme prstíčky, 
pak celé nožičky. 
Velká kola uděláme, 
až se celí zamotáme. 

Stoupneme si na špičky, 
natáhneme se do výšky. 
Protáhni se maličko, 
mámo i ty Leničko. 

Kamarád  
Kamarád, kamarád, 
to je ten, koho mám rád. 
Pomůže mi, poradí, 
po tváři mne pohladí, 
všichni jsme tu kamarádi, 
a proto se máme rádi. 
 
Školka  
Moc se těším do školky  
na kluky a na holky, 
budeme si spolu hrát, 
zpívat, cvičit, malovat. 
 
Had leze z díry 
Had leze z díry, 
vystrkuje kníry. 
Bába se ho lekla, 
na kolena klekla. 
Nic se bábo nelekej, 
na kolena neklekej. 
Já jsem přece hodný had, 
já mám všechny děti rád 
 
Moje tělo 
Levá ruka, pravá ruka, 
do dlaně ti prstík ťuká. 
Pěsti, lokty, ramena, 
hlava, břicho, kolena. 
Čelo, brada, nos. 
Honza chodí bos. 
 

 

 

Vrtulník  

Z rukou můžeš míti v mžiku (kroužení v 
zápěstí) 
dvě vrtulky vrtulníku. 
Rozpaž ruce do dvou stran, 
vrtulník je přichystán. 
 
Nyní ruce v loktech ohni (kroužení v loktech) 
a dokola s nimi pohni. 
Když své ruce otočíš, 
vrtule hned roztočíš! 
  

Zajíčku  

Zajíčku, zajíčku, natáhni uši 
zavři si tlamičku 
tak ti to sluší 
zahýbej ušima 
ukaž nám zuby 
Náš malý zajíček hezky to umí 
 

Oblékání košilky - Michal Černík  

Knoflík volá: Kudy? 
Dírka volá: Tudy! 
Zapínají košilku. 
Už to bude za chvilku.  

K čemu jsou holky  

K čemu jsou holky 
na světě ? 
Aby z nich byly maminky 
Aby se pěkně usmály 
na toho kdo je 
malinký 
Aby nás měl kdo pohladit 
a vyprávět nám pohádku 
Proto jsou holky maminky 
Aby náš svět byl v pořádku )) 
  

 

 

 

 

 

http://versovani.blogspot.cz/2010/04/vrtulnik.html
http://versovani.blogspot.cz/2013/03/zajicku.html
http://versovani.blogspot.cz/2010/05/oblekani-kosilky-michal-cernik.html
http://versovani.blogspot.cz/2013/05/k-cemu-jsou-holky.html

