
UČITEL/KA 
 

Naučí tě, co máš znát, 

číst, psát nebo počítat. 

U tabule stává, 

žákům úkol dává. 

 

HEREC 
 

Hraje tam, kde není hřiště, 

patří spíše na jeviště. 

V převlecích se předvádí, 

ani mu to nevadí. 

 

ZAHRADNÍK 
 

S plevelem si ví vždy rady, 

denně chodí do zahrady 

a tam dlouho pracuje – 

o rostlinky pečuje. 

 

KUCHAŘ 
 

V kuchyni vždy peče, vaří, 

chystat jídlo se mu daří. 

Vařečkou tam v hrnci míchá, 

pokrmy pro naše břicha. 

 

 

HASIČ 
 

Před ohněm nás chrání 

svojí silnou zbraní. 

Když hadici tasí, 

požár vodou hasí. 

 

 

UKLÍZEČKA 
 

Nepořádek uvidí 

a ihned ho uklidí. 

Hadr, voda pomáhají, 

do pořádku všechno dají. 

 

 

KLAUN 
 

Tenhle člověk, když je v práci, 

myslí jenom na legraci. 

Ať se děje, co se děje, 

v cirkuse vás rozesměje. 

 

KROTITEL 
 

Všechny šelmy hravě zkrotí, 

s oblibou se s nimi fotí. 

Tenhle pán je naučí 

proskakovat obručí. 

 

ŽONGLÉŘ 
 

Kuželky a míčky shání. 

K čemu? Přece k žonglování. 

Do vzduchu je nejdřív hodí 

a pak chytí, tak to chodí. 

 

KOUZELNÍK 
 

Nosí klobouk, malou hůlku, 

vyčaruje hrušky půlku, 

z šátku párek holubic, 

nebo klidně mnohem víc. 

 

KRASOJEZDKYNĚ 
 

Když na koni ladně jede, 

pěkné cviky přitom svede. 

V sukýnce na koni v klusu 

metá salta po cirkusu. 

 

PROVAZOCHODEC 
 

Pochvalu má za odvahu, 

skvěle drží rovnováhu. 

umí chodit po provaze, 

ve výšce, ne na podlaze. 

 

 

 

 



ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA 
 

Víte, která paní milá, 

v oblečení modrobílá, 

připravená ve dne v noci 

lékařům je ku pomoci? 

 

ŘIDIČ 
 

Autobus či tramvaj řídí, 

má za úkol vozit lidi. 

S volantem a pedály 

jede někam do dáli. 

 

POŠŤÁK/POŠŤAČKA 
 

Velkou brašnu a v ní psaní, 

nemá ani chvilku stání. 

Dopisy i balíčky 

předá během chviličky. 

 

POŠŤÁK 
 

Nesu pro vás psaníčko, 

potěší vám srdíčko. 

O dědečka od babičky, 

od kluka i od holčičky. 

 

KOMINÍK 
 

Dobré buchty, koláče, 

ať máš, mámo, z pekáče. 

Štětku velkou mám, 

na komín se podívám. 

 

DŘEVORUBEC 
 

Pilou bzučí, kácí stromy 

na otop i nové domy. 

Pozor, děti, v lese dejte, 

z dálky se mu vyhýbejte. 

 

 

 

 

KUCHAŘ 
 

Vaří, peče, smaží, dusí, 

vařečku má, tu mít musí! 

K téhle práci je prý nutná. 

a už jezte, ať vám chutná! 

 

UČITELKA 
 

Kdo vás učí počty, děti? 

Od nuly až do deseti, 

od deseti zpět zas k nule –  

a kdo zkouší u tabule? 

 

DOKTOR 
 

Když vás někdy v krku pálí, 

vosa štípne, svíčka spálí, 

odřete se pádem z výše – 

kdo vám léky předepíše? 

 

MALÍŘ 
 

Plátno a štětce má, 

barvy a paletu, 

maluje motýla 

nad loukou za letu. 

Maluje slunce 

a ptáky a mraky… 

Co třeba aeroplán? 

Ten občas taky. 

 

HASIČ 
 

Trámy hoří, 

střecha padá, 

jedem k ohni,  

tradá, tradá! 

Velitel už nasedá, 

zachráníme, 

co se dá! 

 

 

 

 



LÉKAŘ/LÉKAŘKA 
 

Člověk v bílém, který ví, 

jak se nemoc uzdraví. 

Bolest hlavy, v krku, v břiše… 

na vše léky předepíše. 

 

HASIČ 
 

Kdo má auto červené,  

houkačkami zdobené? 

Hadici hned hbitě tasí 

a plameny rychle hasí. 

 

KUCHAŘ/KUCHAŘKA 
 

Člověk v bílém, který vaří, 

krájí, strouhá, peče, smaží. 

Mívá nůž a paličku, 

talíř, hrnec, pokličku. 

 

ZEDNÍK 
 

Do stavby se pouštějí 

jen ti, co to umějí. 

Kdo má k práci kbelík, lžíci, 

z cihel staví stavebnici? 

 

KADEŘNÍK/KADEŘNICE 
 

Postupně moc věcí stíhá, 

fouká, barví, češe, stříhá. 

Umí řadu účesů, 

všedních nebo do plesu. 

 

KOMINÍK 
 

Do komína štětku vloží 

a v kamnech hned lépe hoří. 

Tento pán vždy v černém bývá 

jenom bílou čapku mívá. 

 

 

 

 

POŠŤÁK / POŠŤAČKA /  

LISTONOŠ / LISTONOŠKA 
 

Tento člověk lidem domů 

nosí lístky – ne však stromů. 

Poslouží vám k popisu, 

brašna plná dopisů? 

 

ŘIDIČ/ŘIDIČKA 
 

Volant drží každý den, 

k jízdě je vždy připraven. 

Lidi, náklad převáží 

a parkuje v garáži. 

 

UČITEL/UČITELKA 
 

Před tabulí často stojí 

a chce, ať se dětem spojí 

důležité vědomosti, 

kterých bývá v knihách dosti. 

 

ZPĚVÁK/ZPĚVAČKA 
 

Na pódiu člověk bývá, 

který druhým lidem zpívá. 

Je to ona nebo on 

a má při tom mirkofon. 

 

 

 

 

Doplňte! 
 

KADEŘNICE 
 

Pilot? Básník? Ale ovšem, 

já však budu listonošem! 

A pak, milá Aničko, 

donesu ti psaníčko... 

 

 



MALÍŘI 
 

Aby byla každá stěna 

do své barvy oblečena, 

se štětkou k ní zamíří 

pokojoví ……. 

 

ZEDNÍK 
 

Cihlu k cihle vždycky dává, 

postaví dům, hurá, sláva! 

Na hlavě přilbu, ne žádný cedník, 

a v ruce lžíci, je to náš…… 

LÉKAŘ 
 

Ví, jak léčit nemoci, 

od bolesti pomoci. 

Má bílý plášť, není pekař, 

lidi přece léčí ……. 

 

KADEŘNICE 
 

Vezme nůžky, hřeben, fén 

a provede mnoho změn. 

Účesů moc a i více 

zná jen paní …………. 

 

PRODAVAČ 
 

Do regálů zboží dává, 

to, co chybí, objednává. 

Už tušíte, co je zač? 

V obchodě je ……………. 

 

POLICISTA 
 

Před ním všichni darebáci 

veškerou moc ihned ztrácí. 

Trestat zločin se vždy chystá 

v uniformě ………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


