
 

 

Vítání 

Velké kolo uděláme, 

na nikoho nečekáme. 

Kdo si s námi nechce hrát, 

může v koutku tiše stát. 

Tomu, kdo tu dneska není, 

pošleme teď pozdravení. 

Dobré ráno, dobrý den, 

dneska bude krásný den. 

Dobré ráno, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podzimní barvičky 

Dovedeš to jako podzim? 

Radovat se z barviček? 

Půjčil si je od sluníčka, 

a posledních kytiček. 

 

Rozdával je trávě, stromům, 

také šípkům na keři, 

ať se dobře kolem dívá,  

kdo mi to teď nevěří. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kamarád 

Kamarád, kamarád, 

je ten, koho mám rád. 

Pomůže mi, poradí, 

po ruce mě pohladí. 

 

Kamarád, kamarád, 

je ten, koho mám rád. 

Pomůžu mu, poradím, 

po vláskách ho pohladím. 

 

Všichni jsme tu kamarádi, 

a všichni se máme rádi. 

 

 

 



 

 

Krtek 

 Z mraku lilo celý den, 

kapka kapku předhání. 

Kterou dříve spolkne zem,  

v tom je slyšet volání. 

 

To ti přijde pěkně draho, 

vytopíš mi domeček. 

Peřinu mám promočenou, 

křičí na déšť krteček. 

 

Pacičkou na nebe hrozí.  

Sluníčko se usmálo:   

pomohu ti, kamaráde! 

Mraky s deštěm vyhnalo.  

 

 



 

 

Pohádka 

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. 

 

 



 

 

 

Povolání 

Každý má své povolání, 

práci, čili zaměstnání. 

Jeden třeba dobře vaří,  

jinému se v hudbě daří. 

Další dobře sportuje, 

jiný moři holduje. 

Jeden učí malé děti, 

jiný zase mete smetí. 

Někdo třeba lidi léčí, 

další umí spoustu řečí. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Popis těla 

Hlava řídí celé tělo, 

jak by všechno dělat mělo. 

Krk ten hýbe, točí hlavou, 

ruku máme levou, pravou. 

Díky ní můžeme psát, 

držet, chytat, nosit, hrát. 

Na piano, na housličky, 

na tkaničkách dělat smyčky. 

Trup poklady těla skrývá, 

otáčí se, do stran kývá. 

Nohy opět v páru jsou, 

kam chceme, nás donesou. 

  


