
 

                        

                                                                                                                                   

 

 

 

Škola 

 

 



Škola 
 

Škola to je zábava, 

jak pro koho, 

třeba pro hada. 

 

Ti hadi, 

to jsou šprti velcí, 

leží věčně v knihách, 

jako vědci. 

 

Hraní, to je nebaví, 

Jsou už z toho celý 

Tumpachový. 

A tak se ptám jednoho z nich, 

Co vás tak baví na čtení knih? 

No přece to, co je v nich. 

 

Pak ale přišlo sluníčko 

a spálilo knihy maličko. 

Hadi se naštvali, 

utekli pryč. 

 

Zalezli pod kámen, 

dali nám klíč, 

řekli ať táhneme, 

ať jdeme pryč. 



Banán 
Hlad už zase začíná, 

banán, to je svačina. 

 

Hezky žlutý, 

Jen se směje. 

Jak se dívám, 

pookřeje. 

 

V obchodě je hromada, 

banánů až z Monaka. 

Lidé je hned kupují, 

Přitom také hubují. 

 

Tak zelené, tak malé, 

je to vůbec dozrálé? 

Paní, proč by nebyl, 

vždyť ho jí i náš Kamil. 

 

Banán, to je kamarád, 

mám ho velmi rád, 

vždycky, když mám hlad, 

postará se o něj, 

můj veliký kamarád, 

banán z Monaka. 

 



Včelka a čmelák 
Včelka letí na květiny, 

to je krása, samé kopretiny, 

kopretiny, to je vůně, 

říká včelka smysluplně. 

 

Čmelák ale všechno slyší, 

jak si včelka hezky bzučí. 

přitom ale nabourá, 

do velkého netvora. 

 

Netvor říká, kam to civíš, 

proč nekoukáš na cestu? 

Co kdybych ti vybral nevěstu, 

ta tě zbaví neřestu. 

 

Čmelák říká, proč by ne, 

vždyť mi všechno promine. 

Jen mi řekni netvore, 

kdopak, kdopak, kdo to je? 

 

Tamta včelka, kdo jiný, 

kdo je takhle rozmilý? 

Bětka, Květka, to není nic pro tebe, 

vždyť jsou celé bez sebe. 

 

 

 



Nechtěl bych 
Nechtěl bych být soudce,                              Nechtěl bych byt historik, 

Mluvit pořád dlouze.                                      Nejsem velký motorik.    

 

Nechtěl bych být úředník, 

To bych pak byl nezbedník. 

 

Nechtěl bych být policista, 

Musí pořád na místa. 

 

nechtěl bych být strojvůdce, 

pořád řešit odpůrce. 

 

Nechtěl bych byt voják, 

Všude samý doják. 

 

Nechtěl bych být učitel, 

To je velký mučitel. 

 

Nechtěl bych byt profesor, 

Pořad trápí procesor. 

 

Nechtěl bych být geodet, 

Abych všechno nepoplet. 

 

Nechtěl bych byt cvokař, 

To bych taky dopad. 

 



Komár 
 

Sedí komár na stěně, 

Přitom kouká zmateně, 

Kde to jsem, 

Proč tu jsem? 

 

Vždyť je ráno, 

Co tu dělám, 

Vždyť se strachy 

Podělám. 

 

Lidé ale říkají, 

Komáříčku rozmilý, 

Nebojse, 

Nejsi opilý. 

 

My jsme se tě ujali, 

Abychom tě objali. 

Komár říká klidně, 

Jen se chovejte vlídně 

 

Já jsem totiž vzácný druh, 

Nesnesl bych velký ruch. 

Já jsem z dálky veliké, 

Jako zvíře divoké. 

 

 


