
PRE NAŠE DETIČKY, KÝM PRÍDU DO ŠKOLIČKY 

 

 

KEĎ VÁM BUDE SMUTNO MILÉ DETIČKY, 

POVEDZTE SI S MAMOU, OCKOM, TIETO BÁSNIČKY. 

A KEĎ SA STRETNEME, VŠETKO SI POVIEME, 

AKO STE SA DOMA HRALI, ČI STE MAMÁM POMÁHALI, 

ČI STE NIEČO VYRÁBALI A ČI LEN VYSTRÁJALI? 

MY SA NA VÁS TEŠÍME A VEĽMI VÁS ĽÚBIME 

A TOTO VÁM POSIELAME... 

 

              Zajko 

             Text a hudba: Alojz Čobej 

 

1. Chrumká zajko kapustičku, chrum, chrum, chrum. 

           Vylomil si neboráčik zdravý zub. 

           Chrup, chrup, chrup, chrup, chrup, chrup, 

           vylomil si zdravý zub. 

 

2. Teraz plače postenkáva, ach, ach, ach. 

           S jedným zubom neprehryzne ani hrach. 

           Ach, ach, ach. ach, ach, ach. 

           neprehryzne ani hrach. 

            

3. Prišla mama zajačica cup, cup, cup, 

           neplač zajko narastie ti nový zub. 

           Cup, cup, cup, cup, cup, cup, 

            narastie ti nový zub. 

 



Pieseň - Na dvore býva ... 

Na dvore býva sliepočka naša, 

ona nám biele vajíčka znáša. 

Kod-kod- kod-dák, Kod-kod- kod-dák,  

ona nám biele vajíčka znáša. 

 

Kohútik býva na dvore pánom. 

On budí ľudí každučkým ránom. 

Ki-ki-ri-kí,  ki-ki-ri-kí, 

on budí ľudí každučkým ránom. 

 

Mačička čierna na slnku leží. 

Keď vidí myšku hneď za ňou beží. 

Mňau, mňau, mňau, mňau, 

Mňau, mňau, mňau, mňau, 

Keď vidí myšku hneď za ňou beží. 

 

Aj bucľatá hus na dvore stáva. 

Ona nám perie do perín dáva. 

Ga-ga-ga- gá, ga-ga-ga- gá,  

ona nám perie do perín dáva. 

 

Kravička dobrá na lúke sa pasie. 

Ona nám mlieko voňavé donesie. 

Mú-mú-mú-mú, Mú-mú-mú-mú,  

ona nám mlieko voňavé donesie. 

 

Kozička biela kríčky obhryzkáva. 

Ona nám mliečko liečivé tiež dáva. 

Mé-mé-mé-mé, mé-mé-mé-mé, 

ona nám mliečko liečivé tiež dáva. 

 

Koníček hnedý v ohrade beží, 

Niekedy nás aj na chrbte nosí. 

Mí-hí-hí-hí, mí-hí-hí-hí,  

niekedy nás aj na chrbte nosí. 

 

Na všetkých dobrý psíček pozor dáva. 

Niekedy breše, aj chvostom vrtieva. 

Hav- hav- hav- hav, hav, hav, hav, hav, 

niekedy breše, aj chvostom vrtieva. 

 



Vyčítanky 

 
Stojí vŕba pri potoku 

na nej visí zvon, 

na koho to slovo padne 

ten musí ísť von! 

 

Cigo, rigo, rapsa, 

Išla mačka za psa, 

keď po búde  chodila, 

všetky hrnce pobila. 

Jeden, dva, tri, štyri, päť- 

aj ty za ňou leť! 
 

 

- Zaspievaj si s rodičmi známe pesničky a nauč nové vyčítanky 

- Popros rodičov o vytlačenie pracovných listov na ďalšej 

strane a vypracuj ich 

- POPROS RODIĆOV, ABY NÁM PRÁCU POSLALI NA ms.budatin@gmail.com   

BUDEME SA TEŠIŤ! 
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