
Halí, belí
Ř Í K Á N Í  P R O  B AT O L ÁT K A

Halí, belí, 
koně v zelí
a hříbata 
v petrželi
a pes v koši,
on je straší,
kočička se polekala,
ven okýnkem utíkala.(8)



Houpy, houpy

Houpy, houpy, houpy,
kočka snědla kroupy,
kocour hrách
na kamnách.

Koťata se hněvaly,
že jim taky nedali.
Houpy, houpy, houpy,
byli všichni hloupí.

Šiju boty

Šiju boty do roboty,
nemám sýra
ani chleba,
všechno mi to
kočka snědla –
ššc! (9)



(10)

Vařila myšička kašičku

Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku.
Tomu dala,
tomu nic,
tomu málo,
tomu víc,
ten plakal,
ten skákal,
ten maličký frr!
do komůrečky 
na homolečky,
tam se napapal.

Kolo, kolo mlýnský

Kolo, kolo mlýnský
za čtyry rýnský,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác!

Paci, paci

Paci, paci, pacičky,
táta koupil botičky
a maminka pásek
za myší ocásek.



(11)

Kovej, kovej, 
kováříčku

Kovej, kovej, kováříčku,
okovej mi mou nožičku,
okovej ji hezky,
dám ti čtyry český,
okovej mi obě,
zaplatím já tobě:
na svatého Víta
dám ti míru žita,
na svatou Barboru
dám ti pytel bramborů.

Takhle jedou

Takhle jedou malí páni,
takhle jedou velcí páni,
takhle jedou husaři.

Hajej, dítě

Hajej, dítě, kolíbu tě,
abys spalo, neplakalo,
své maměnce pokoj dalo.
Jestli nedáš pokojíčka,
hodíme tě do rybníčka
a z rybníčka do potůčka
a z potůčka do Dunaje,
chyť si ho tam, hastrmane!



(12)

Hop, táto, přes bláto!
Ř Í K Á M E  S I  S  TÁT O U

Hop, táto,
přes bláto!
Mlč, kluku,
stříká to!



Tamhle je 
jabloňka

Tamhle je jabloňka,
já na ni vlezu.
Jsou-li tam jablíčka
pěkný červený,
já si jich natrhám
pro potěšení.

Byla jedna babka

Byla jedna babka,
prodávala jabka,
za děravý groš
prodala jich koš.



(14)

Špity, špity

Špity, špity, bábo,
já jdu pro to sádlo,
aby dědek nevěděl,
on by na mě pověděl.

Špity, špity, dědku,
já jdu pro tu štětku,
aby bába nevěděla,
ona by to pověděla.

Foukej, foukej,
větříčku

Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou dobré obě dvě.

Stojí hruška 
v širém poli

Stojí hruška v širém poli,
kdo je šelma, ten se bojí.
Já jsem šelma, nebojím se,
mám šavličku, ubráním se.



(15)

Pepíku, Pepíku

Pepíku, Pepíku,
copak dělá babka?
„Sedí doma na peci
a strouhá si jabka.“

Vašku, Vašku

Vašku, Vašku,
kdes nechal tašku?
Na kraji v lese,
vlk ti ji nese!

Ty kluku pytlíku

Ty kluku pytlíku,
tys nám byl na mlíku!
Máma tě honila
okolo komína,
táta tě chyt,
byls doma bit.

Kolíbala 
bába čerta

Kolíbala bába čerta
na pařeze vrbovým:
„Hajej, dadej, můj čertíčku,
však já na tě nepovím.“



(16)

Á-bé-cé-dé

Á-bé-cé-dé,
kočka přede,
kocour motá,
pes počítá,
kolik nití
do desíti.

Psala Anička

Psala Anička,
čte po ní kočička,
psal malý Mourek,
čte po něm kocourek.

Když jsem 
chodil do školy

Když jsem chodil do školy,
učil jsem se litery.
Jedna, dvě, tři, čtyři,
to jsou moje litery.
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První třída 
kašička

První třída kašička,
druhá třída růžička,
třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída darebáci,
pátá třída medvědi,
protože nic nevědí,
šestá třída kanonýři,
nesou vejce na talíři.


