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  Hrátky 
 
 

 To je dneska krásný den,  
 beruška si vyšla ven, 
 také naše kočka malá  

 vylákat se sluncem dala, 
 pak v zelené trávě 
 potkaly se právě.  

  
 Co to leze, kouká kočka,  

 beruška jen valí očka,  
 jak kolem ní ťapká  
 ta chlupatá tlapka. 

 Kočička hned vědět chtěla, 
 co ten brouček v trávě dělá. 

  
  



Beruška hned celá ztuhne,  
 snad ta kočka z cesty uhne,  

 ta by si však chtěla hrát,  
 - nemusíš se mě tak bát! 
 Strká do ní polehoučku, 

 - pojď ke mně ty malý broučku. 
  

 Pacičku jí nastaví,  
 ať se brouček pobaví,  
 ten odvahu neztratí,  

 - vždyť já umím létati! 
 A už na packu jí leze, 

 na zádech kočky se sveze. 
  
  

Pak se vzhůru rozletí,  
 krovkou mává kotěti.  

 Teď zas kočka kulí očka,  
 jak ten tečkovaný brouk  

 před ní rychle někam fouk. 
  

 Cítí trochu zklamání, 
 kousek za ním uhání, 
 on si sedl trochu dál, 

 kočičce se jenom smál. 
  

 Starost jí to nedělá, 
 dál si hraje zvesela, 
 zábava ji láká jiná, 

 na berušku zapomíná. 
 
 
 
 
 
  
  



 Zlatíčka 

   
 

 Slepička a kuřátka  
 vydaly se za vrátka,  
 je tam lepší travička,  
 povídala slepička.  

  
 Jak tam zobou v hebké trávě,  

 objevil se kocour právě,  
 - to jsou hezká klubíčka!  

 Pak nastala honička.  
  

 Kocourek chtěl jen si hrát,  
 kuřátka se začla bát,  

 slepice už křídly mává,  
 kocour na ústup se dává.  

  
 To jsou moje dětičky,  
 slyší pokřik slepičky.  

 Kocour chuť do hraní ztratil,  
 odkud přišel, tam se vrátil.  

  
 



Kde jsou moje zlatíčka,  
 rozhlíží se slepička,  

 už je slyší v kopřivách,  
 pípají a mají strach.  

  
 Na mámino volání  

 pod její křídla uhání,  
 vracejí se rychle zpátky  

 na svůj plácek do zahrádky, 
 kde za plotem zobají, 

 z ničeho strach nemají. 
  
 
 
 
 
  

Jarní výlet 
 

   
  
 

  Zelená se tráva,  
 modré nebíčko, 

 kampak dneska půjdem, 
 moje holčičko? 

  



 Barevné jsou květy, 
 slunce nad hlavou, 

 už abysme byli  
 někde za Prahou! 

  
 Tam kde stromy šumí,  

 táhne vůně z luk,  
 už nám z dálky mává  
 bříza, modřín, buk.  

  
 Jásají tam ptáci, 
 zatřpytí se rosa,  

 po heboučké trávě  
 můžeš běhat bosa. 

  
 Zelená je tráva, 
 květy zavoní,  

 tady by se krásně  
 jelo na koni! 

  
 Zanecháme snění,  

 je čas návratu,  
 zítra sednem na vlak,  

 jedem na chatu. 
 
  



 Na chatě 
 

   
  

 Zas jsme tady, pěkný čas, 
 krásné ráno vítá nás, 
 ptáci zpívaj vesele,  

 no tak honem z postele!  
  

 Slunce stíny zahání,  
 takže žádné váhání,  

 vždyť u vody zahrádka,  
 to je přece pohádka.  

  
 Pojď se se mnou podívat,  

 nad rybníkem letí čáp,  
 ve vlnkách se potají  
 malé rybky houpají. 

  
 Žabky dělaj závody, 

 rychle skáčou do vody 
 a u lesa zajíček 

 okusuje trávníček. 
   

Kukačka nám kuká v dáli, 
 také si tu všechno chválí, 



 je tak plné pohody, 
 tohle ráno u vody. 

  
 Všem se tady dobře daří,  
 maminka už oběd vaří,  
 buchtu dala do trouby, 

 - po jídle jdem na houby! 
  

 Táta se dnes zdržel v lese,  
 už odtamtud dříví nese,  
 večer bude oheň plát,  
 buřty budem opékat.  

  
 Všechno je hned veselé,  
 jsou tu s námi přátelé,  

 když zabliknou hvězdičky,  
 koncert spustí žabičky.  

  
 Ozve se kytary hlas,  

 zazpívá si každý z nás,  
 smíchu je a povídání, 

 spát se jde až za svítání. 
  

 Tyhlety dny na chatě, 
 odmění nás bohatě, 

 jsme tu šťastní, veselí, 
 tak zas příští neděli! 

  
  


