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Vánoce mám nejraději, 

když jsme všichni spolu,  

to se nikdo nemračí 

času máme horu. 

 

Vánoce mám nejradši, 

to jsou pěkné svátky, 

táta má čas na vláčky, 

máma na pohádky. 

 

Společně teď jídáme 

a pijeme kolu,  

koledy si zpíváme 

u jednoho stolu. 

 

Jdeme spolu na výlet 

- to je prostě prima, 

za ruce se držíme 

a není nám zima. 

 

Společně si hrajeme,  

pak si povídáme, 

máme čas si všichni říct, 

že se rádi máme. 

 

Vánoce mám nejradši, 

říkám vám to znovu, 

to se nikdo nemračí 

a jsme všichni spolu. 

 

Kdybych já byl kouzelník, 

pošeptal bych zlehýnka, 

ať má na mě pořád čas 

můj táta i maminka. 

 

 

VÁNOCE 
 

Na dveře ťukají Vánoce, 

na ty se těšíme velice. 

Mám zas dárků dost a dost, 

milým doma pro radost. 

 

 

VÁNOCE 
 

Vánoční stromeček 

zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu 

jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, 

uvidí hvězdičku, 

co byla schovaná 

v červeném jablíčku. 

 

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK 
 

Vánoční stromeček 

lesem voní, 

stříbrný zvoneček 

na něm zvoní. 

Houpá se zvoneček 

na dlouhé niti,4vánoční stromeček 

září a svítí. 

 

VÁNOCE 
 

Pod botami chroupá sníh 

na pěšinách zamrzlých. 

Rybník ledem zvoní. 

Stromek utek z lesa ptáčkům, 

čichej, čichej, sněhuláčku, 

Vánocemi voní. 

 

VÁNOČNÍ 
 

Už se těším, andílku, 

na vánoční nadílku. 

Chci být hodný moc a moc, 

vydržím to do Vánoc. 

A potom zas malinko 

začnu zlobit, maminko. 

 

 

ROLNIČKY 
 

Rolničky zas pěkně zvoní, 

Vánoce cukrovím voní. 

Mámo, my se těšíme,  

rádi baňky věšíme. 



VÁNOCE S TÁTOU 
 

Dnes náš táta nakupuje, 

pro stromeček jdeme ráno, 

kapr z vody nakukuje, 

vrátíme se brzy, mámo. 

Stromečku náš zelený, 

budeš pěkně zdobený. 

Na večer se připravíš,  

dárečky nás překvapíš. 

Koledy si zazpíváme, 

Vánoce tak přivítáme. 

 

NA ŠTĚDRÝ DEN 
 

Stromečku, vstávej, 

ovoce dávej, 

umej se, ustroj se, 

je Štědrý den! 

 

NARODIL SE JEŽÍŠEK 
 

Narodil se Ježíšek, 

koupíme mu kožíšek, 

hodně dlouhý, chlupatý, 

aby ho měl na paty. 

 

KOLEDA, KOLEDA, DĚDKU… 
 

Hej, dědečku, koleda, 

dejte voříšek nebo dva, 

nedáte-li voříšek, 

vezmeme si kožíšek, 

hodíme ho do louže, 

von se vám tam zamaže, 

hodíme tam kocoura, 

von vám ho tam zacourá. 

 

Dědečku, dědečku, koleda, 

dejte voříšek nebo dva, 

nedá-li voříšek, 

spálíme vám kožíšek, 

dáme vám ho do pekárny, 

von se vám tam na prach spálí, 

von se vám ta upeče. 

 

 


