
PEKAŘ PEČE HOUSKY 
 

 

Pekař peče housky, 

uždibuje kousky. 

Pekařka mu pomáhá, 

uždibují oba dva. 

 

 

ŠILI ŠEVCI 
 

Šili, šili, ševci boty, 

sedlákovi do roboty, 

šili, šili, ševci boty, 

sedlákovi do pole. 

šidli, šidli švec, 

zlámal kopytec. 

Zlámal kopyto, 

odpusťme mu to. 

 

 

KOVEJ, KOVEJ 
 

Kovej, kovej kováříčku, 

okovej mi mou nožičku. 

Okovej mi obě, zaplatím já tobě. 

Okovej mi levou, pravou, 

pojedeme spolu travou. 

 

 

ŠIJE, ŠIJE ŠVEC 
 

Šije šije švec, 

zlámal kopytec. 

Zlámal kopyto, 

odpusťme mu to. 

 

 

BUDU ŘIDIČEM 
 

Řidič, to je silnic král, 

celým světem projede. 

Já jsem autem dojel pod stůl, 

dál už cesta nevede. 

 

 

BUDU KUCHAŘEM 
 

Koukněte se na kuchaře, 

právě vaří noky v páře. 

Správný kuchař peče, smaží, 

mňam , polévky se mu daří. 

 

 

BUDU LISTONOŠEM 
 

Pilot? Básník? Ale ovšem, 

já však budu listonošem! 

A pak, milá Aničko, 

donesu ti psaníčko... 

 

 

VĚDEC 
 

Kdo chce poznat celý svět, 

kdo chce všemu rozumět, 

kouká na svět mikroskopem - 

bude z něho doktor věd. 

 

 

KOVÁŘÍČEK 
 

Já jsem, já jsem, kováříček jsem. 

Kladívko mám za pasem, 

žádný neví, odkud jsem. 

Já jsem, já jsem, kováříček jsem 

 

 

POKRÝVAČ 
 

Pokládá čepice 

z červené břidlice. 

Bez nich by domeček 

měl mokrý límeček. 

 

 

KOMINÍK 
 

Hází ježka do komína, 

aby z bytu prchla zima. 

Aby dobře táhla pec 

na buchty či mazanec. 



PEKAŘ 
 

Pekař peče koláče, 

až je sundá z pekáče - 

s mákem nebo s tvarohem - 

sníme je hned za rohem. 

 

 

POŠŤÁK 
 

Ten náš kocour, to je rošťák, 

platí na něj jenom pošťák. 

Když ho Macek vidí, 

do sklepa se sklidí. 

 

 

CO KDO DĚLÁ 
 

Mlynář semele zrní v mouku, 

pekař upeče z ní housku. 

Knihař knihu sváže, 

pro koho – pro čtenáře. 

Truhlář pro včely úl postaví, 

včelař pak jen včelaří. 

Kuchař, ten zas rozbil talíř, 

nezaplatil za něj halíř. 

 

DOKTOR 
 

Klepu, klepu na srdíčko, 

sluchátka mám pro zdravíčko. 

Buďte hodní, usměvaví, 

pro každý den – hodně zdraví! 

 

KUCHAŘ 
 

Hrnce, pánve, pokličky, 

talíře a hrnečky. 

Místo žezla panečku, 

drží v ruce vařečku. 

Vaří, peče, dusí, smaží, 

z vaření má sílu v paži. 

Krupicová kaše vařící 

představte si, utíká mu čepicí. 

 

 

LISTONOŠKA 
 

Od přítele z Bratislavy 

dostáváme dary, zprávy. 

Dopisy a pohlednice, 

balíčky, v nich jitrnice, 

někdy ten náš dobrý známý 

posílá i telegramy. 

Pošty není žádná troška,  

to ví nejlíp listonoška 


