
KNÍŽKA 
 

Co je knížka? 

Je to živá bílých listů hromádka. 

V ní si všechno hraje, zpívá, 

ptáci, děti, zvířátka. 

 

 

HRAJEME SI S KNÍŽKAMI 
 

Dobré ráno kamarádi, 

knížky máme všichni rádi. 

Kolik je v nich tajemství, 

kdo poslouchá, dobře ví, 

že tam bydlí pohádky 

s nádhernými obrázky, 

ale také básničky, 

říkadla a písničky. 

 

ČERVENÁ KARKULKA 
 

Červená čepička, 

čiperná holčička, 

přešla kus lesíčka. 

Dobroty v košíčku, 

trhala kytičku 

pro svoji babičku. 

Tu však vlk sežral, 

na stáří nedbal. 

Myslivec přišel, 

chrápat ho slyšel. 

Do břicha kámen, 

žízeň a amen. 

 

 

 

 

OTESÁNEK 
 

Šel tatínek do lesa, 

že tam kluka vytesá. 

 

Vyřezal mu tělo, hlavu, 

ještě trochu spravit bradu. 

 

Tohle zvláštní děcko 

slupne skoro všecko. 

 

 

 

 

O SMOLÍČKOVI 
 

Přes hory a doly pádí, 

u chaloupky baby řádí. 

Skřehotají, piští, chrčí, 

že jen prstík dovnitř strčí. 

Jele Zlaté parohy 

ledva může na nohy. 

Na poslední chvíli 

dorazil on k cíli. 

Pacholíčka nese zpátky, 

vrátí se s ním do pohádky. 

 

 

 

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA 
 

Našli kluka ve vodě, 

děkovali náhodě. 

 

Plaváček byl kluk jak jedle, 

k Vševědovi spěchá hnedle. 

 

Pro tři vlasy utíká, 

svatba bude veliká. 

 

 

 

 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
 

Zabloudily děti v lese, 

Mařenka se strachy třese, 

Jeníček jí vede, 

to ještě svede. 

 

Najednou chalupa, Mařenka nedutá. 

Cestička z perníku, 

zatáhli za kliku. 

 

Babizna s lopatou 

má kočku chlupatou. 

Děti však vyhrály, 



na babu vyzrály. 

 

 

 

 

HRNEČKU VAŘ 
 

V pohádkách se dějí divy, 

jeden hrnek byl jak živý. 

Máte-li hlad, milí braši,  

uvaří vám chutnou kaši. 

Přineste si lžíci, 

stačí mu jen říci. 

 

 

 

 

 

 

UBROUSKU, PROSTŘI SE 

 
Připraví pečínku, 

vínečka kapinku,  

buclaté koláčky, 

nedělá vytáčky. 

 

Prostřený, bílý, 

hladit jen chvíli. 

Poruč si dortíček, 

ochutnám kousíček. 

 

 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
 

U kolébky ženy stojí, 

král vše vidí, 

proč se bojí? 

Sudba zněla rázem, hned: 

„Bude krásná, jako květ.“ 

Jedna z nich však dodala: 

„Co kdyby se prospala?“ 

Služebnictvo růže seká,  

stejně víme, co je čeká. 

 

 

POPELKA 
 

Zametá světničku, 

smutnou tu písničku 

tichounce zpívá. 

 

Za úkol dostala, 

by hrášek přebrala, 

to už tak bývá. 

 

Z oříšku šatičky, 

střevíce, perličky, 

na ples se chystá. 

 

Půlnoc již odbila, 

dívka se vrátila, 

láska je jistá. 

 

 

 


