
Písničky -  stromy les

Stromy
Hanka Křížková

Am
Maličká břízka spanilá
Am
na sluníčku se slunila.
G                       Am
Chtěla to anebo nechtěla?
E                            Am
Od slunka žlutá je docela.

Před duby, za duby, pod dupy,
kam koukneš jen samé žaludy,
semena, stopky a kalíšky
pro srnky, veverky, pro myšky.

Javory, javory, parádníci
na stráni, v parku a na ulici,
odkud vy berete na šaty?
Nikdo z vás přec není bohatý.

Topoly tak věrně pospolu,
jeden topol vedle topolu,
starci a páni a panici
těla svá nastaví vichřici.

Kořeny hadí a větve hadí,
zelená se šedou, tak to ladí!
zelenou korunu, šedou kůru,
buky se jak hadi derou vzhůru.



Zdali nám povíte osiky,
proč máte tak dlouhé řapíky?
Smáli se osiky na stráni,
aby měl vítr co na hraní.

Zvoní, a tak honem do lavice,
tématem hodiny – borovice.
Lignit a kambium, borka,
dneska máš za jedna, Dorka.

Sousedé, ti kdysi věděli,
proč soudit pod lípou v neděli.
Pod lípou líp nežli v ořeší
sousedské spory se vyřeší.

Jak je ta naše zem bohatá
modříny celými ze zlata.
Celá zlatožlutá země
a na ní  krásně je mně,
celá zlatožlutá země
a na ní dobře je mně.



Datel
D                  A
Zní to zleva, zní to zprava,
A                D
datel ťukat nepřestává.
D                           A                D
Ťuky, ťuky, ťuk, - ťuky,ťuky, ťuk.
D               A
Letí šiška, pozor, šnečku,
A                  D
rychle zalez do domečku.
D               Em
Volá datel ťuky, ťuk,
A              D
volá datel ťuky, ťuk.



Mravenčí ukolébavka

C               G
Slunce šlo spát
F                    G
za hromádku klád,
C          Am           G
na nebi hvězdy klíčí.
C            G    F                   G
Už nepracuj, mravenečku můj,
C               G          C
schovej se do jehličí.

C     F            C       G
R: Máš nožičky uběhané,

C    F               G
den byl tak těžký.
C       F                C        G
Pojď, lůžko máš odestlané
C            F            C
v plátku od macešky.

Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí.



Polámal se mraveneček

       D
Polámal se mraveneček,
        Em
ví to celá obora,
        Em
o půlnoci zavolali
            D
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.



Šnek

C       G (Adim) D
Jeden malej        šnek,
C       F       C
příšerně se lek,
C
když z vysoké výšky
C
začly padat šišky,
C       G (Adim) C
že by    neu   -    tek.

Druhej malej šnek...
Třetí malej šnek...



Stonožka
Václav Fischer, Petr Eben

C                            F
První, druhá, třetí, čtvrtá,
    C          F             C
pátá šestá sedmá, osmá,
           G              C
stonožka si běhá zutá.
G                   F       C
na sto nohou jeden nos má.
D7                G
Štěstí pro ni nebohou,
D7                G
že nemá nic na nohou,
C                            F
jinak by si chudák malá by si,
             F           C
chudák malá by si,
         G                C
nohy k ševci uběhala.

Veverka

D
Veverka čiperka sedí  rudém kožíšku,
ráda jí jadérka ze šišek a oříšků.
D                              A7

Skoč veverko skoč, s námi se tu toč.
D                              A7

Skoč veverko skoč, s námi se tu toč.



Zajíc/ U jetele na kopečku

C
U jetele na kopečku
sedí zajíc na bobečku, 
uvažuje u oběda,
G                           C
je/li pondělí či středa. 
C                                  F
Poradit mu honem běžte,
G                                 C
možná, že tam sedí ještě.

srnka, kuna, sysel, medvěd... 



Chytil táta sojku

C               G7

Chytil táta sojku,
G7                   C
chytila máma taky!
C         G7    C         G7 
Chytil táta, chytila máma,
C          G7           C
chytily všecky děti,
C       G     C
sojka neuletí.

Škubal táta sojku ...
Vařil táta sojku ...
Zvracel táta sojku ...



Svatojánek
Hanka Křížková

C
Svítí, svítí, zlatou nití,
G                C
komu se to nelíbí,
C
toho bába s dědkem chytí, 
G                  C
namažou ho povidly.
F                C
Svítí, svítí moc, 
F                 G
po celičkou noc.
C
Tma jak v ranci, svatojánci,
G                C
svítí, svítí, dobrou noc. 

Melodie je na písničku Vítr fouká do komína



Já jsem ten zajíček nešťastný

G                D         C         G
Já jsem ten zajíček nešťastný,
C            G           D7       G
svítil mě měsíček přejasný.
D
utíkám k lesu, celý se třesu.
G                D         C         G
Já jsem ten zajíček nešťastný,
C           G           D7       G
svítí mě měsíček přejasný.

Já jsem ten zajíček nešťastný,
svítí mě měsíček přejasný.
Psi na mě vrčí, skočím do smrčí.
Já jsem ten zajíček nešťastný,
svítí mě měsíček přejasný.



Raz, dva, tři
polská lidová, Hanka Křížková

A                                      E            A
Jedna vrána časně zrána, raz, dva, tři,
A                                 E            A
zlobila se na havrana, raz, dva, tři.
A                 E
Jedna vrána časně zrána, 
D              A                E            A
zlobila se na havrana, raz, dva, tři.

Dva komáři kaši vaří, raz, dva ,tři.
kaše se jim nepodaří, raz, dva, tři,
Dva komáři kaši vaří, kaše se jim nepodaří
raz, dva, tři.

Tři medvědi něco vědí, raz, dva, tři,
ale co, to nepovědí, raz, dva, tři.
Tři medvědi něco vědí, 
ale co, to nepovědí, raz, dva, tři.

 Žežulička/Kukulenka
C                 F          C
Kukulenko, kde jsi byla,
G7        C         G     C
žes tak dlouho nekukala?
    C                          G                     C
||: A ja ja, ku ku ku, seděla jsem na buku :|| 

Seděla jsem na jedličce,
volala jsem na myslivce.
||: A ja ja, ku ku ku, seděla jsem na buku :|| 



Tkají tkalci 
Petr Skoumal / Zdeněk Svěrák  (pohybový)

Am
Tkají tkalci malíčky i palci
Am                E                 Am
Vzhůru, dolů máme na to školu.

C
Soukej, soukej, pozorně se koukej,
C
křížem krážem, na konci to svážem.

Tkají tkalci malíčky i palci
Vzhůru, dolů máme na to školu.

Běžela liška po ledu

C         G      C     G
Běžela liška po ledu,
C         G        C        C
ztratila klíček od medu,
C
kdo ho má, ať ho dá,
G              C
ať se liška nehněvá.



Hmyz
Hryz, hryz, hryz hryz hryz
já jsem dřevokazný hmyz.
Skrze kůru dělám tůru
tam a zpátky, žádné zkratky.
Hryz, hryz, hryz hryz hryz
Já jsem dřevokazný hmyz.


