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ru§y s! apívárne

zpěvník dětských písniček
ze stejnojmennó audiokazety

-;;ru.

1 . Zdra- ví- me slunce, má hor- ké srd- ce.
(J

zdra- ví- me ze- mi, ó(, Já zdra- vím te- bel

Všichni si spolu, velcíi malí,
podáme ruce,

'l. Pozdrav

ať se nám to-

má mo- dré o- či.

2. Zdravime školu, když nás tam chválí,
A ještě slunce, kdyz v létě pálí,

i. By- lo by to
2. Pís- me- nek se
3.A bé cé óé

C

2, Abeceda
(abeceda)

F

pro o- stu- du, ne- znat do- bře a- be- ce- du, By-lo by to pro o-stu- du,
bát ne- mů-žem,stej-ně nám to ne- po-mů- že, Pís-me-nekse bát ne-mŮ- Žem,
dé d'é é ef gé há chá í jé ká el em en eň ó pé kvé er eř es

9C ď

l) . L'. ol ca aa

pís- me- nek se bái.
na- u- óí nás psát.
ešié té ú vé

Zdra- vi- me ne- be,

dvo- ji- té vé iks y- psi- lon zet žet.

D



3, Teta
(druhy vět)

1, Na-vští- ví nás te- ta, co má rá- da mlu-ve- ní. Nej- u- mlu- ve- něj- ší
3a

ze všech tet.
Á

^

Ke slo- vu se ne- do sta- ne ni- kdo, kro- mě nl, ja- ko kdyz tu by- la na- po- sled.

R: Oznámení, rozkaz, přání, otázka.
Tečka, vykňčník a otazník.
Věty letí, jak když bičem zapráská,
Zvučný tetin hlas nám v uších zní.

2, oznámí nám něco větou oznamovací.
Zeptá se nás větou tázací,
Rozkáže nám něco větou iozkazovací,
už se na nás s přántm obrací]

%-f
ff}

,§l

4. Hlásky
(skupiny hlásek)

Přes hrou-dy a o- blá- zky ve- zem tvr- dé sou- hlá- slry,

D G

1. Hy, chy, § ry dy, ty, ny,
Vůz nám ská- če přes dr- ny,

2.ži, ši, či, ň, ci, ji, di, ti, ni,
Jedem měkce,nic nás ne- ho- ní.G Emi

3. Be, fe, le, me, pe, se, Ve, Ze.
O- bo- je- iné hlá- sky ve-zem.

Ce-sta bě-ži pod ko-ly,n
lJ

ve- zem měkké hlá- slcydo ško ly.

DG

Ce- sta bě- ží pod ko- ly, ve -zem všechny souhlásky do ško- ly,

D G

l1 
^ó

Dá- me
G

|, o, u.
do vo- zu.Emi C

Ce- sta bě- ží
D

pod ko- ly, ve-zem sa- mo- hlá- sky do ško-
D

5, Au, eu, ou.
Též seve- zou. Ce- sta bě- ži pod ko- iy, ve- zem vše_ chny dvoj- hlás- § do ško- ly,

Em,í,



1. lOř pos- la- li Ma- ruš- ku pro: na za- vá- tém pa- lou- čku 
' 
u

ror-

Kd1ž poslaliMarušku
pro jahody v útery,
rozběhla se k měsíčkům,
porňůže snad některy.

Když poslali Marušku
pro jablíčka ve středu,
září vstává k ohníčku,
říká: ,,To já dovedu,,'

^aA'ITLI, lJ'

5, Měsíce
- (měsíce v roce)

G

sr- pen, zá- ří, ří- jen,

4. Ve čtvrtek se do lesa
vypravila Holena,
ted' jí mzne brada, nos,
ruce, nohy, kolena.

5, Za Holenou macecha
vyrazila v pátek.
Žaaná domů nespěchá,
vžd\rtpohádku znáŤe.

6, Čekala je Maruška
marně celou sobotu,
vyhližela z okénka,
vyhJžela u piotu.

li- sto- pad, pro- si- nec.

7, Provdala se Maruška
za chasnka v neděli.
Vzpomene si častokrát,
jak u ohníčku seděli.

R2:Tak jdou měsíce,
mýlit nesmím se,
Tak jdou měsíce
v roce za sebou.

fi- al- § v pon- dě- lr,

o- hní- čku se-dě- li. R] :Leden, ú- nor, bře- zen, du- ben, kvě- ten,

z.

6, Strýc Jaroslav
(vy,jmenovaná slova po B)

Pří- by- tek, ná- by- tek,

do- by- tek, by- li- ny

tr- hám do klí- na. Ko- by- la, býk, Při- by- slav, přj je- de stryíc Ja- ro- slav.

2, Bfi, bydlit, obyvatel, byt,
stryiček nás pňjel navštívit,
příbytek, nábytek, dobytek,
strejda víto, co vy nevíte,
Obyóej, bystry, bylina,
jistě nás vezme do kina,
kobyla, býk, Pňbyslav,
než nám zas mávne na pozdrav,

1. Být, by- dlit, o- by va- tel, byt, by- tem se mŮ- žem po-chlu-bit.

za se nám le- ze do ky- tek. O- by- čej, by- stry, by- li- na,

Ve- neo,

D7.
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1 . Fy- zi- ka,
Fy-zi ka,

2. Fy-zi- ka,
Fy- zi- ka,

1. Náš Mou- rek tou- lá
E3 3

7, Fyzlka
(vy,jmenovaná slova po F)

strašně trá-pí Ji- ří- ka, íy- zi- l<a,

Ji- řk u ní na- ří- ká, íy- zi- ka,
o- kou-zli- ia Ji- ří- ka, Ťy- zi- ka,

zá- ba- va je ve- li- ká, íy- zi- ka,

8. Mourek
(vyjmenovaná slova po L)

Emi,

a ne- u- mí vů-bec hlí- dat.

Ťy- zi- ka, pry se zvládnout nedá.
Ťy- zi ka, to je tě- žká vě- da.
fy- zi ka, už mu ne- ní ci- zí,
fy- zi- ka, z Jir- lry bu- de N- zik,

Lí- žezmí-sy vla- žné mlí- ko,
Emi.

Ťy- zi- .ka,
íy- zi- 'ra,
Ťy- zi ka,
íy- zi l<a,

c\/9',ly-vzly- kat,

Sly- šet, mlýn,blýskat se, po- |y- kat,ply-nout, plý- tvat

lýt- ko, lý- ko ly- že, pe- ly- něk p|yš,

2, Myš koček leká se, však Mourek je zvláštní případ.
Pohladí si plné břĚko. ,,Kocoure, ty zase spíš?"

9, V postýlce
(vyjmenovaná slova po M)

Arni, G

1. Ve vy- hřá- té po- stýJ- ce pěk- ně si spiš, O ně- čem si ne- chej zdát.
D

G

A v těch krá- sných, ta- pl- ných snech

2

po- hád-

My, mYt, myslit, mýlii se, hmyz, myš, hIemýžd',
mýtit, smýkat, zamykat,
dmýchat, chmýří, nachom54nout se,
Litomyšl, mys.

10, Strašidla
(vyjmenovaná slova po P)

Dmi, C

]. Bum, bác, plesk a třísk, rá- mu- sím ze všech sil, vy- há- ním stra- ši- dla,

.jsi bliž,



sýr, Ne- bo- jím

kopyto, klopy,tai, třpytit se, zpyŤovat,
pýřit se, pykat, pýr,

čepýňt se,

í,l. Loupež
(vyjmenovaná slova po S)

CF.

,í. Někdo nám ukad'sýn ná- Úí ďe, kdo'to byl,Možná,že ne- to- pyr, mÓžná, kro-ko- dýl. R:r,É Dn
!' l fňq C

kra- dou nám po- vi- dla, klo- bá- sy, ma- so,

2, Pýcha, pyiel, pysk,
netopýr, slepýš, pyl,

sýr, sy- ro- vý, sychravý, u- sy- chat, sý- ko- ra,sy- sel, sý- ček, sy- čet,

2, Nebylto krokodýl,
nebyl to netopýr.
Nikdo se nedoví,
kdo nám to ukrad' sýr,

12. Vítek
(vyjmenovaná slova po V)

sy- pat.

l. Vi- tek
C

nech-

G

eo

C
mýt. Tak se to o

C
něm ří-
G

ně v pra- chu,

Vy, vyso§, vy,t,

výskat, zr,ykat, žvykai,
vydra, vYr, porryk, qiheň
a sIova s předponou vy.

Vítek začal se my,t,

Už na nějvoda střká.
Už je Vítek jako kvítek,
všichni s ním kamarádí.

ně, kdo s nímšpí-

n.
l l.

L.

^^l

C3a CBD

Sy- ty,

pro- mlu-



, 13 L6ra
(vyjmenovaná slova po Z)

l,
1. Ló- rin- ku dnes rá- nó za- člo já.

O,

zemr- zet,

C
ne- mlu- ví tak do- bře ja- ko

FGC

Na- u- čím ji vše- chna slo- va po zet, Ló- ra bu- de za- se

2. Až mi příště skočí na prst ze skříně,
budu stále opakovat slova:
brzy, ja4tk, nazyrtďi, Ruzyně,
akdyž skončím, zaónu zase znova,

14 Slovo, slovíčko
(slovní druhy)

to ma- lič- ké ně- co zna- me- ná.

Éctr

Slo- vo, slo- víč-
!,C

ko, všech- no

F
u- mí

ll1 nbvu

říct,

C
ne- vĚ
CF

Pod-sta-tná jmé- na, pří da- vná jme- na, zé4- mé- na, čís- tov- § slo- ve- sa, př! slov- ie,

pře- dIož-

CF,
slov-

E
ky, spoj- V ci- to-

CgbCFC

Slo-vem,slo-víč- kem poh- la- dit

To- hle já všechno 7nám,u- ši mám do- ko- řán, To- hle já všechno znám, slov- ní dru- hy znám.

C

lA
Id,.



. 15, Rybář
(matematické slovní rilohy)

1. Ry- bář chy- til
Do- mů ne- se

na- chy- tá,
na- chy- 1á,

o- sm
!^ ^^+

C

na že- nu. B:Hy- bář ka- pry
Ry- bář ka- pry

Soused chytil sedm kaprů,
a náš rybář dvakrát víc.
Domů nese čtrnáct kaprů,
to má aspoň na měsíc.

Soused chytil dvacet kaprů,
a náš rybář Skrát míň.
Domů nese čtyň kapry,
schoval sije za komín.

po-
pak

2. Rybář chytil devět kaprů,
čtyň pustil do vody.
Domů nese pět kaprů,
ženo, těš se na hody!

Rybář chytil deset kaprŮ,
deset pustil do vody.
Domů nese prázdnou tašku,
ženo, těš se na hody!

6,

7.

16. Sedmkrát
(skloňování)

1 . Slo- víČ- ko je stra- Šně rá- do, kdlž je správně sklo- ňo- vá- ňo, Slo_ víč- ko to po- tě- ší; kdiž

se- dm- krát změní tvar, R: Prv- ní pád
mů- žeš skloňo- vat,

ico?Druhý pád ko- hoTee- ho? Tře- típád ko- ]če- mu?

B AD D É ,l,

Čtvrty paO ko- ho,"co? Pá- tý pád vo- lá- mel Šes- tý pád o kom]'o ěem? Sedmý pád hým, čím?

ka- prů, dva už měl v če- ře- nu,
ka- prů, zdáll<y vo- lá

spo- čí-je spo- čí-

4, Soused chytil čtyň kapry,
a náš rybář o tň víc,
Domů nese §edm kaprů,
to má aspoň na měsíc.

5. Soused chytil dvanáct kaprů,
a náš rybář o dva míň.
Domů nese deset kaprů,
schoval sije za komín.

A teď si sami vyberte podstainá jména a s písničkou je skloňujtel



'1 . Sešli jsme se nu 
"nu1..#o1]zi- 

kou. Mu- zi- ko,mu- zi- ko, hrej!

Ami, Amio G a*ÍTip G Ami ^bn1l u . Atni
bTlxx !!=!

Pň muzice je nám hej! Já jsem zpí- val, ty jsi zpí- val, zpÉ val. Pň muzice je nám hej!

DG a*lATi o G Er,ú AY D . Ami,llrn|, -t

1. motiv' Ami

Arni,

Myjsme zpÉ va- li, ly jste zpí- va-

2, Scházíme se
na chvíli s muzikou.
Muziko, muziko, hrej!
udělaš nám radost velikou.
Pň muzice je nám hej!

3. Sejdeme se
na chvíli s muzikou,
Muziko, muziko, hrej!
uděláš nám radost velikou.
Při muzice je nám hejl

17. My si zpíváme
(časování)

Ami,3-umx:.
ÁG Emi'

li, o- ni zpi- va-

Jázpívám,
ty zpíváš,
on zpívá.
Při muzice je nám hej!

Budu zpívat,
budeš zpívat,
bude zpvat.
Pň muzice je nám hejl

Uděláš nám ra- dost ve- li-

D G

Přimuzice je nám hej!

My zpíváme,
vy zpíváte,
onizpívají.
Při muzice je nám hej!

Budeme zpívat,
budete zpívat,
budou zpívat.
Pň muzice je nám hej!

D

18, Muzikanti
(rytmické rondo)

Mu- zi- kan- ti
C

jdou a hra- jí

F_

sto- šest,
C

Vra- ce-

G

se z cest,

C
s dob- rou ná- la- dou

G

Hra- jí si tu svou, tu kaž- dý do- bře zná, vždy- clry }a slo- kou si je- den šó- to dá,
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