
R- říkanky 
 

MRAVENEC 
 

Mravence prý bolí krček, 

cvrká v trávě strýček cvrček. 

Cvrky, cvrky, cvrk, 

zavažte mu krk. 

 

 

VEVERKA 
 

Stará kmotra veverka, 

bystrá jako čiperka, 

rezavý má kabátek, 

pro všední den, pro svátek. 

 

 

TRHÁM TRNKY 
 

Trhám, trhám trnky, 

natrhám tři hrnky. 

Jeden hrnek pro Jarunku, 

druhý hrnek pro Verunku, 

třetí hrnek Jirkovi, 

dá mi za něj cukroví. 

 

 

TRUBAČ 
 

Trubač troubí, vytrubuje, 

trubka se mu blýská. 

Trubač troubí tramtará, 

trubka zrovna výská. 

 

 

 

 

JARO 
 

Když na poli traktor přede, 

jaro jede, jaro jede! 

Když se budí zahrádky, jaro už je za vrátky. 

A když kvetou sady, 

jaro už je tady! 

 

DRAK 
 

Pouštím draka papíráka, 

volá na mne shůry: 

Drž se pevně šňůrky! 

Hurá, to je let. 

Pode mnou je 

trpasličí svět! 

 

VRABEČEK 
 

Vrabečku, vrabčáčku, 

mám čapku na háčku, 

sundej ji, prosím! 

Moc rád ji nosím. 

 

 

NA PASECE 
 

Na pasece u krmelce 

dělá zajíc kotrmelce. 

Mašky, brouci, v plném lesku, 

hned se dali do potlesku. 

 

Na močále čápi stojí,  

malé rybky se jich bojí. 

Žáby taky, kvaky, kvaky, 

skáčou strachy pod oblaky. 

 

 

KUKAČKA 
 

Do svítání sladce spala 

na vysokém buku. 

Sotva vstala, zavolala: 

Kuku, kuku, kuku! 

 

 

ZAJÍC 
 

Zajíc, ten má pane uši, 

podívejte, jak mu sluší! 

Ať se skrčí, jak se skrčí, 

z jetele mu stejně trčí. 

 

 



SOVA 
 

Když se večer k lesu sklání, 

dá se sova do houkání. 

Houká, houká jako vláček, 

co se blíží do zatáček. 

 

 

VAJÍČKO 
 

Proč nesneseš slepičko 

malované vajíčko? 

Zobni si z mých barviček, 

přinesl je zajíček. 

 

Spi, panenko má, 

venku už je tma. 

Sluníčko šlo na kutě, 

spi, panenko, houpnu tě. 

 

 

KRÁKY KRÁK 
Fr. Kábele 

 

U hradu je stará brána, 

sedí na ní černá vrána. 

Vrána kráká kráky krák, 

letí k hradu černý mrak. 

Mrak usedá na bránu, 

je to hejno havranů. 

 

STRUHADLO 
M. Florian 

 

Prapradávné struhadlo 

vymyslelo říkadlo – 

každý křen je musí znát, 

musí z něj mít doktorát, 

dr, dr, dr. 

 

MÁMA PERE 
Fr. Hrubín 

 

Máma pere, drum, drum, drum, drum, 

až se třese celý dům. 

Cachty, cachty, máchá prádlo, 

prádlo, které prve spadlo 

s naší Jitkoudo bláta, 

když honila kůzlata. 

Cachty, cachty, ždímy, ždímy, 

nechoď nahá do té zimy! 

Máma pere, drum, drum, drum, 

až se třese celý dům. 

 






