
R O K     P O Č Í T Á     M Ě S Í C E 
 
 
CIRKUS 
 
Á, Bé, Cé, Dé, 
cirkus jede  
É, eF, Gé, Há 
pes za nim běhá 
Chá, eL, eM, en, Ó 
zatočil vlevo 
Pé, Q, eR, eŘ 
v klecích veze zvěř 
eS, eŠ, Té, Ťé, 
už byl v celém světě 
Ú, Vé, dvojité Wé, X, 
lvi se učí číst 
Ypsilon, Zet, Žet 
dneska se vrátil zpět 
   
 
 
 
NÁVŠTĚVA 
 
Ťuky, ťuky, kapky klepou 
za dveřmi i za oknem 
Otevři nám! Pusť nás dovnitř! 
Nebo tady rozmoknem 
 
Dupy, dupy, kapky studí 
Neotvírám kdekomu 
Počkám až se slunko vzbudí 
a vy, huš, huš od domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROK  POČÍTÁ  M ĚSÍCE 
 
 
Leden zebe. Únor studí 
Do března se jaro budí 
V dubnu prší A pak hned 
květen kvete jako květ 
Červen neví co je zima 
Nosí třešně za ušima 
Červenec? To krásně zní 
Začínají prázdniny 
Srpen chodí po strništi 
Od rybníků děti piští 
Dny běží jak ohaři 
Ouvej, ouvej do září 
To už je tu zase škola? 
V říjnu hříbek z lesa volá: 
Podzim ten mám strašně rád 
Po říjnu je listopad 
Sněží, sněží na prosinec 
Honem šálu. Zvednout límec 
Dvanáct? To je správný počet 
Zbývá změnit letopočet. 
 
 
 

BEZHLAVÝ RYTÍ Ř                                                  

 Rytíř ztratil hlavu  Dávno, před lety 

 A teď kudy chodí je jak zakletý 

 Neví proč ji nemá na svých ramenech 

 Na cokoliv bez ní stěží vzpomene 

 I kdyby si řekl Nechám na hlavě 

 dál tu bude strašit takhle bezhlavě 

 
 
 



DRAK 

 Víte, tenhle drak To není jen tak 

 Když mu hlavy pozutínám 

 za každou hned roste jiná 

 A když myslím, už jsem vyhrál 

 roztáhne svá dračí křídla 

a vzlétne jak pták 

přímo do oblak 

 

 

 

 ŠTĚSTÍ 

 Křičí babka u stánku: Prodáváme štěstí 

 Tohle se vám šťastlivci jinde nepoštěstí 

 A štěstí jde na dračku Nikdo není hloupí 

 Mámo koukni do sáčku co jsem si to koupil 

  

Vidíš, to je nádhera Ještě že jsem chvátal 

Za dvacku mám prstýnek z kočičího zlato 

 

 

 

 

 



PLAVÁČEK 

 Tramtárii hádky souží 

 I král kouká nevlídně 

 Rádci si už neví rady 

 Kdo jim radu nabídne? 

 Možná by tu jeden byl, 

 kdo by si s tím poradil 

. Zavolali na plaváčka 

 Jdi Plaváčku na západ 

 Sleduj slunce Dávej pozor 

 Vypátrej kam chodí spát 

 Požádej ho o radu 

 Pak se hned vrať do hradu 

I když je to pěkná dálka 

 Plaváček je jako šíp 

 Slunce ho má stále v patách 

 Nemohli si vybrat líp 

 Zdolal řeky, zdolal hory 

 a už stojí u závory 

 Zvoní, volá otevřete mi, 

 vezměte mně na nocleh 

 

 



 Už jsem prošel celou zemi 

 a v hrdle mi vázne dech 

 Nekřič, podlez závoru 

 a pojď k nám, sem nahoru 

 Kdo si s čím zas neví rady 

 Já hádanky nemám rád 

 Honem vyklop proč jsi tady 

 už se mi chce strašně spát 

 Poraď slunko, vševěde 

 Nám se nějak nevede 

 Ztratila se všechna radost 

 Možná nám ji vítr vzal 

 Rádci si už rady neví 

 Smutný je i náš pan král 

 Proč hledáte cizí rady? 

 Stačí se dát dohromady 

 Znáš pohádku o té řepě 

 Nezmohli nic bez myšky 

 Kdo to neví tomu radím 

 ať nahlédne do knížky 

 Nechte plavat marné hádky 

 Poučte se od pohádky 

 


