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Z Á Ř Í : 

Třída „Hvězdičky“ 

 

Školková pravidla  

Ve školce je hodně srandy, 

máme se tu všichni rádi. 

Umíme se pozdravit, 

poděkovat, poprosit. 

Neperem se, nestrkáme, 

kamarády v sobě máme. 

Neběháme, nekřičíme, 

ošklivě tu nemluvíme. 

Umíme si povídat, 

ale také naslouchat. 

 

Švestka  

Já jsem švestka tmavě modrá, 

do knedlíků bývám dobrá. 

Do těsta mě zabalíte. 

v dlaních chvíli uválíte. 

Připravte si rendlíky 

na švestkové knedlíky. 

 

Prsty  

To jsou prsty , to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po mýdle dobré jídlo  

a po jídla zase mýdlo. 

 

Hvězda  

Na obloze hvězda sedí, 

na zem dolů dlouho hledí. 

Kouká dolů na lidi, 

nikoho však nevidí. 

A proč? To my všichni víme, 

ve dne bdíme, v noci spíme. 

 

 

 

 

 



Třída „Sluníčka“ 

 

V naší školce 

V naší školce, však to víme, 

hrajeme si, nezlobíme! 

Kreslíme a malujeme, 

pěkné hry si zahrajeme. 

Spolu se tu máme rádi, 

vždyť jsme přece kamarádi. 

 

Podzim 

Září, říjen, listopad, 

podzim, ten má každý rád. 

Pepík, Toník , Anička 

trhají si jablíčka. 

A co s nimi uděláme, 

až i hrušky natrháme? 

Kdo to vidí na obrázku, 

odpoví nám na otázku. 

 

Povidla  

U babičky každým rokem, 

platí stejná pravidla, 

Když se podzim blíží skokem, 

dělají se povidla. 

 

Zelenina 

Jéje, česnek, ten je zdravý, 

kdo ho má rád , nechuraví. 

Dáme si ho na topinky, 

nejlepší jsou od maminky. 

Z kapusty zas karbenátek, 

ať je středa nebo pátek. 

Potom salát z rajčátek, 

na všední den , na svátek. 

 

Třída „Berušky“ 

 

Kamarád 

Kamarád, kamarád, 

to je ten,koho mám rád. 

Pomůže mi, poradí, 

po ruce mě pohladí. 



Bublina 

Tiše děti, novina,  

přiletěla bublina. 

Bublina se nafukuje, 

 letí, letí, poletuje. 

Přiletěla na náš dvůr,  

udělala prásk a bum. 

 

Dobrý den 

Dobrý den, dobrý den, 

dneska máme krásný den. 

Ručičky jsou na tleskání 

a nožičky na dupání. 

Dobrý den, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem. 

 

Švestka 

Já jsem švestka tmavě modrá, 

do knedlíků bývám dobrá. 

Do těsta mě zabalíte, 

v dlaních chvíli uválíte. 

Připravte si rendlíky, 

na švestkové knedlíky. 

 

Foukej, foukej 

Foukej, foukej, větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě,  

budou sladké obě dvě. 

 

Myší říkadlo 

Myši chodí tuze tiše, 

mají tlapky jako z plyše, 

Tiše, myši, ši, ši, ši, 

ať vás kočky neslyší. 

 

To jsou prsty 

 

To jsou prsty, to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po jídle dobré jídlo 

a po jídle zase mýdlo. 

 


