
Kamarád                  Třída Žabky: Žáby                  
Kamarád, kamarád, 
to je ten, kdo mě má rád, 
pomůže mi, poradí, 
po vláskách mě pohladí. 
Kamarád, kamarád, 
to je ten, koho mám rád, 
pomůžu mu, poradím, 
po zádech ho pohladím. 
Všichni jsme tu kamarádi. 
Protože se máme rádi! 

PÍSNIČKA 

 

Když jsi kamarád 

1. Když jsi kamarád, tak tleskej rukama – (tlesk, tlesk) 
když jsi kamarád, tak tleskej rukama – (tlesk,tlesk) 
R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, tleskej rukama – (tlesk, tlesk) 
 2. Když jsi kamarád, tak dupej nohama – (dup, dup) 
když jsi kamarád, tak dupej nohama – (dup, dup) 
R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, dupej nohama – (dup, dup) 
 3. Když jsi kamarád, tak luskej prstama – (lusk, lusk) 
když jsi kamarád, tak luskej prstama – (lusk, lusk) 
 R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, luskej prstama – (lusk, lusk) 
 4. Když jsi kamarád, tak pozdrav se s námi – (čau, čau) 
když jsi kamarád, tak pozdrav se s námi – (čau, čau) 
 R.: Když náladu máš, je ti dobře,když náladu máš, pozdrav se s námi – (čau, čau) 

5. Když jsi kamarád, tak dělej to naráz – (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, čau, čau) 
když jsi kamarád, tak dělej to naráz – (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, čau, čau) 
 R.: Když náladu máš, je ti dobře, 
když náladu máš, dělej to naráz – (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, čau, čau) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim 
 

Sluníčko se rozloučilo 

s kytičkami, s travičkou, 

na cestu jim zamávalo 

paprskovou ručičkou. 

Jděte všichni honem spát, 

musím podzim přivítat. 

 

Podzimní koukání 
 

Padá listí, vítr fouká, 

nebem plují mraky. 

Ze stráně se myška kouká, 

na veselé draky. 

 

Vyrostl nám strom 
 

Nejdřív malé semínko 

povyrostlo malinko, 

rostlo, rostlo čím dál více, 

až z něj byla borovice. 

A teď je tu strom 

veliký jak hrom. 

 

KAŠTÁNEK 

Kaštánku, kaštánku, 

počkej tu na mě. 

Zvednu tě ze země, 

dám do své dlaně. 

Pěkně se ohřeješ, 

Zaleskneš zakrátko, 

ve školce si z tebe 

udělám zvířátko. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



OVOCE  

 

 

 

 

 

Máme dobrou náladu, 

poběžíme do sadu, 

natrháme jablíčka, 

kulatá jak klubíčka, 

k tomu ještě hrušky dáme 

a už plný košík máme. 

ZELENINA  

 

 

 

 

 

Šeptá brambor fazolce, 

sejdeme se v polévce. 

Volá mrkev na papriku, 

nejlepší jsme na chlebíku. 

A kedlubna hrášku šušká: 

pohladíme dětem bříška. 

ŠVESTKA 

 

 

 

 

 

Já jsem švestka tmavě modrá, 

Do knedlíků bývám dobrá. 

Do těsta mě zabalíte, 

V dlaních chvíli uválíte. 

Připravte si rendlíky, 

Na švestkové knedlíky. 

 

VITAMÍNY 

 

 

 

 

Když máš málo vitamínů, 

jez ovoce a zeleninu. 

Bacily snadno přemohou, 

nemoci na tebe nemohou 

 

Citron je kyselý, mrkev je sladká. 

Kiwi je chlupaté, jablka hladká. 

Pětkrát denně malou porci 

a budou z nás zdraví borci. 

 





 

 


