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SLOVNÍ ZÁSOBA
RODINA – máma, táta, babička, děda, sourozenec, miminko
DOMA – jíst, pít, spát, čistit si zuby, koupat se, sprchovat se, mýt si
ruce, česat se, telefon, světlo, zvonek, televize, vařit
ZVÍŘATA – pes, kočka, pták, prase, ryba, kůň, jezdit na koni, kráva,
ovce, motýl, myš, medvěd, žába, liška, slon, lev, krtek, chlupatý
HRA – míč, kniha, kostka, auto, kolo, vlak, dům, panenka, děti,
kočárek, písek, oheň, voda, nakupovat, stříhat, klouzat se, cvičit, stavět, kolotoč,
puzzle, zpívat, kreslit, hledat, schovávat, kutálet, houpat, bouchat, dívat se,
poslouchat
JÍDLO – mléko, čaj, rohlík, chléb, vejce, bonbon, sýr, zmrzlina, koláč,
okurka, jablko, banán, džem, párky, šťáva, jogurt, cereálie, polévka, omáčka,
maso, těstoviny, brambory, rýže, knedlíky, kaše, salát, talíř, lžíce, vidlička, nůž,
sklenička, mít hlad, studený, horký
OBLEČENÍ – bota, ponožka, kalhoty, kalhotky, tričko, svetr, bunda,
sukně, šaty, čepice, rukavice
BARVY – barva, bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá, černá,
růžová
ZÁKLADY – ještě, konec, dost!, já, ty, můj, tvůj, co?, kdo?, potom,
moc, málo, chtít, sám, nemám, nechci, nedám, rychle, pomalu
SVÁTKY – anděl, Mikuláš, čert, stromeček, dárek

3

ŘÍKANKY
Myška a kočka
Kde je myška, tam je kočka.
Běží kočka, běží myš.
Myslíš si, že myška počká,
až ji, kočko, sníš?
Koulela se brambora
Koulela se ze dvora,
takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
spadla na ni závora.
Věž
Stavím, stavím věž,
po schodech tam běž.
A na věži visí zvonec,
až zazvoní, tak je konec.
Trpaslíci
Vydalo se na výlet,
trpaslíčků malých pět.
První panáček sedl na vláček, ššš,
druhý vyjel lodí, hůůů,
třetí vzducholodí, fííí,
čtvrtý vyjel autobusem, brm brm brm,
a ten pátý, chudáček, musel běžet klusem, uf uf.

Medvěd
Brum brum brum, medvěd staví dům.
Nejdřív dveře, potom stříšku,
pak si lehne do pelíšku.
Zajíc
Běžel zajíc podél plotu,
roztrhl si novou botu.
Liška mu ji zašívala,
veverka se posmívala.
Fidli fidli
Fidli fidli lidičky,
kočka ladí housličky.
Kráva skáče po měsíci,
talíř vyhnal z domu lžíci.
Fidli fidli fidli,
stůl tancuje s židlí.
A náš pejsek za chvilinku,
z téhle psiny chytil psinku.
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PÍSNIČKY
Nechoď tam
Nechoď tam, prší tam,
je tam velké bláto.
Upadneš, nevstaneš,
budeš volat: Táto!
Běžel tudy zajíček
Běžel tudy zajíček, houpy houpy,
nesl pytel žemliček, houpy houpy.
Počkej na mě zajíčku, houpy houpy,
dej mi jednu žemličku, houpy houpy.
Běží liška k Táboru
Běží liška k Táboru,
nese pytel zázvoru.
Ježek za ní pospíchá,
že jí pytel rozpíchá.
Prší prší
Prší prší, jen se leje,
venku zůstat nemůžeme.
Schováme se pod okap,
tam to kape kapy kap.
Prší prší, prší ještě,
to je vody, to je deště.
Schováme se pod okap,
tam to kape kapy kap.

Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma, důj dáj důj dáj důj dáj dá.
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.
A ty, Janku, na píšťalku, důj dáj důj dáj důj dáj dá.
Ježíšku, panáčku...
A ty, Mikši, na housličky, fidli fidli fidli fidli fidli fidli dá.
Ježíšku, panáčku...
A ty, Vávro, na tu basu, brumi brumi brumi brumi brumi brumi dá.
Ježíšku, panáčku...
Kočka leze dírou
Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem.
Nebude-li pršet, nezmoknem,
nebude-li pršet, nezmoknem.
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POHÁDKY
Zvířátka a budka
V poli stála budka.
Přiběhla k ní myška Hryzalka, zaklepala na boudu a povídá: „Boudo, budko, kdo
v tobě bydlí?” Nikdo se neozval. Myška tedy vlezla do boudy.
Přiskákala žába Kuňkalka, zaklepala na boudu a povídá: „Boudo, budko, kdo v tobě
bydlí?” „Já, myška Hryzalka. A kdo jsi ty?”
„Já, žába Kuňkalka. Můžeme bydlet spolu?”
„Pojď, zůstaň se mnou.” I přistěhovala se žába k myšce. A žily v budce spolu.
Přihopsal zajíček Ušáček, zaklepal na boudu a povídá: „Boudo, budko, kdo v tobě
bydlí?”
„Já, myška Hryzalka.”
„A já, žába Kuňkalka. A kdo jsi ty?”
„Já, zajíček Ušáček.”
„Pojď, budeme bydlet spolu.” I přistěhoval se zajíček do boudy.
Jednou se k budce přivalil velký medvěd Huňáč. Zabouchal na boudu a povídá:
„Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?”
„Já, myška Hryzalka.”
„A já, žabka Kuňkalka.”
„Já, zajíček Ušáček. A kdo jsi ty?”
„Já, medvěd Huňáč, můžeme bydlet spolu?”
„Ne, ne, ne,” volala zvířátka, „jsi moc veliký a boudu bys rozbil!”
Ale medvěd, šláp, šláp, bác a bác a boudu rozšlápl. A všechna zvířátka utekla do
lesa.
O koblížkovi
Žili kdysi v malé chaloupce dědeček a babička. Jednou dostal dědeček chuť na
koblihy, a tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím tě, usmaž mi dnes

k snídani koblížek.”
Babička vzala mouku, mléko, vajíčko, udělala těsto a na másle koblížek usmažila.
Pak ho položila na okno, aby vychladl.
Ale koblížek nechtěl čekat, až ho dědeček sní. Skočil z okýnka dolů a kutálel se po
cestě pryč. Kutálí se, kutálí a potká zajíce. „Stůj koblížku, já tě sním.”
„Nejez mě, zajíčku, zazpívám ti písničku:
Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okýnku chlazený,
utekl jsem dědečkovi, utekl jsem babičce a tobě, zajíčku, taky uteču.”
Kutálel se, kutálel a potkal vlka. „Stůj koblížku, já tě sním.”
„Nejez mě, vlku, zazpívám ti písničku:
Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okýnku chlazený,
utekl jsem dědečkovi, utekl jsem babičce, utekl jsem zajíčkovi
a tobě, vlku, taky uteču.”
Kutálel se, kutálel a potkal medvěda. „Stůj koblížku, já tě sním.”
„Nejez mě, medvěde, zazpívám ti písničku:
Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okýnku chlazený,
utekl jsem dědečkovi, utekl jsem babičce, utekl jsem zajíčkovi, utekl jsem vlkovi
a tobě, medvěde, taky uteču.”
Kutálel se dál a potkal lišku. „Stůj koblížku, já tě sním.”
„Nejez mě, liško, zazpívám ti písničku:
Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okýnku chlazený,
utekl jsem dědečkovi, utekl jsem babičce, utekl jsem zajíčkovi, utekl jsem vlkovi,
utekl jsem medvědovi a tobě, liško, taky uteču.”
Ale než to stačil udělat, liška povídá: „To byla krásná písnička, ale já už jsem moc
stará a špatně slyším. Vyskoč mi na čumák, ať tě lépe slyším. A zazpívej mi tu svou
písničku.”
Koblížek byl rád, že se lišce písnička líbila. Vyskočil jí na čumák a zazpíval:
„Já koblížek, koblížek…” a liška udělala chramst a koblížka snědla.
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O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, pořád mu to
bylo málo, celé dny si jenom hrálo s kamarády štěňaty. Tak se stalo, že zapomnělo
mluvit kočičí řečí. Umělo už říkat jenom …..
„Haf, haf, haf.”
Když dostalo hlad, chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka. Ale nevědělo jak.
„Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?”
Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo koně.
„Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko!”
„Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci
hospodyni. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?”
„Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: Íhahá!”
„Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset
umřít hlady.”
Koťátko šlo s pláčem dál, až potkalo krávu.
„Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko!”
„Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci
hospodyni. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?”
„Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: Búúú!”
„Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset
umřít hlady.”
Koťátko šlo s pláčem dál, až potkalo kozlíka.
„Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko!”
„Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci
hospodyni. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?”
„Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: Mééé!”
„Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset
umřít hlady.”
Koťátko šlo s pláčem dál, až potkalo ovečku.

„Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko!”
„Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci
hospodyni. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?”
„Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: Bééé!”
„Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset
umřít hlady.”
Koťátko šlo s pláčem dál, až potkalo kocoura.
„Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko!”
„Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci
hospodyni. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?”
„Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: Mňauúú!”
„To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka!”
A to kotě dírou v plotě utíkalo do kuchyně, třikrát kolem hospodyně, zamňoukalo …
„Mňau, mňau, mňau!”
Sotva to hospodyně uslyšela, dala koťátku plnou misku. Vypilo tu misku mlíčka,
napilo se moc a moc, stulilo se do klubíčka a už chrupá, dobrou noc!
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Na vzniku DVD se podíleli:
Zuzana Sýkorová – znakování (slova)
Lenka Stolařová – znakování (básničky, písničky, pohádky)
Adam Skala - kamera a režie
Zvláštní poděkování:
Šimonu Špidlovi za střih
Radce Bohuslavové za zapůjčení kamery
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