
ŘÍKADLA, BÁSNIČKY A VERŠOVANÉ POHÁDKY 
 
(Autor neznámý) 
 
Pejsek 
 
Ať se děje, co se děje, 
můj pejsek se neusměje. 
Zahrabal si v lese kost, 
teď neví kam a má zlost. 
 
 
Chytrý pejsek 
 
Chytrý pejsek všechno zvládne. 
Haf, haf, copak povídá? 
Že nás nikdo neukradne, 
celý dům prý ohlídá. 
 
 
Kvočka a kuřátko 
 
Za stodolou pěkně stranou 
trávníček je huňatý. 
Tam si hraje na pípanou 
hodná kvočna s kuřaty. 
 
 
Králík 
 
Ostré zoubky pořád cení 
chundelatý králíček. 
Pozor, ať nám při krmení 
neukousne malíček. 
 
 
Pes 
 
Já jsme pes a kdo je víc! 
Umím štěkat na měsíc, 
hlídám dům a brzy zrána 
chodím venčit svého pána. 
 
 
Mláďátka 
 
Chodí, chodí zvířátka, 
vodí s sebou mláďátka. 
Jejich jména dobře známe, 
proto na ně zavoláme. 
(obrázky dos., zvířátka volají na 
mláďátka)  
Kdo to klepe na vrátka? 
Kocour, kočka, koťata. 
Kocour těžce: buch, buch, buch. 
Kočka lehce: ťuk, ťuk, ťuk. 
 



 
Kráva 
 
Na louce se pase kráva, 
Z dálky ocasem všem mává. 
Než přijdeme k ní, 
celou louku sní. 
 
 
Kuře 
 
Puťa, puťa, puť, 
přeji dobrou chuť. 
Zrnka zobu zoby, zob, 
Panímámo, ještě hoď. 
Běží kolem sestřička, 
žluťounká je celičká. 
Naše máma slepice 
sezobala nejvíce. 
 
 
Psík 
 
Máme doma psíčka, sláva! 
Všechny kouty očurává! 
Všude vleze, všechno žvýká, 
já si na to musím zvykat. 
Opakuji proto posté - 
jen ať rychle povyroste! 
 
 
Můj pejsek 
 
Celý rok jsem pejska sháněl. 
Už ho mám! 
Přijďte k nám, 
chová se moc přátelsky. 
Je cizinec - kokršpaněl, 
štěká jenom španělsky. 
 
 
Pejsek za plotem 
 
Pejsek běhá za plotem, 
straší lidi štěkotem, 
ocáskem se ohání,  
líbí se mu štěkání. 
 
 
Koník 
 
Běží s větrem o závod, 
přeskakuje kopec, brod, 
od kopyt mu hlína létá, 
odnese mě na kraj světa. 
Oj, koníčku, tiše stůj, 
škoda jen, že nejsi můj! 



 
 
Tři koně 
 
Mám tři koně od Třeboně, 
mám tři koně pěkné. 
Kdo tři koně potřebuje, 
ať si o ně řekne! 
 
 
Hříbátko - Jan Čarek 
 
Nejkrásnější zvířátko 
bude asi hříbátko, 
nožky, strunky, kolínka, 
sněhobílá lysinka. 
Máma kobyla se dívá, 
jak mu sluší zlatá hříva. 
Vítr hraje si s ním rád: 
pojď, hříbátko, utíkat! 
 
 
Psí romance - Jiří Žáček-Nesedejte na ježka! 
 
Náš hafan potkal hezkou fenku 
a na patník jí napsal vzkaz: 
V sedm tě budu čekat venku! 
A ona přišla skoro včas. 
 
Možná jí řekl: Já tě žeru, 
nebo tak něco - kdo to ví? 
Byl krásny večer, na mou věru, 
nebem plul měsíc májový. 
 
Hráli si spolu na honěnou, 
dali si pusu u vrátek… 
Dneska už mají hafan s fenou 
pět chundelatých štěňátek. 
 
 
Doma - Jiří Žáček - Nesedejte na ježka! 
 
Každý je doma tam, kde bydlí, 
kde má své místo u stolu, 
kde má svou postel a svou židli. 
Doma jsou všichni pospolu. 
 
Pes má svou boudu, krtek noru, 
zajíc má pelech ve křoví, 
vrabčák má hnízdo na javoru. 
Doma si všichni vyhoví. 
 
A šnek je doma, ať je, kde je - 
svůj dům si nosí na hřbetě. 
Ať svítí slunce nebo leje, 
je doma všude na světě. 
 



 
Telátko - Jan Čarek 
 
Utíkalo telátko, 
utíká k brodu: 
Žízeň mám - co hledám? 
Vodičku, vodu! 
Napij se, telátko, 
povídá voda, 
vypiješ-li dvě tři vlnky, 
není žádná škoda. 
 
 
HÁDANKY 
 
Hádej, Mourku, hádej, Rečku, co nám běhá po dvorečku! 
 

Nejraději na práci 
přikrčená líhá, 
v očích se jí rozsvěcí, 
když na myšku číhá. 

 
Po obloze pluje, 
na louce si skáče, 
trká, vyhazuje, 
má vlněný fráček. 
 
Umí stříhat ušima 
a má tvrdou palici. 
Jeho jméno slušívá 
nejzadnější lavici. 
 
Malý, velký, bílý, černý, 
svému pánu vždycky věrný, 
ocáskem vrtí z radosti, 
pochutnává si na kosti. 
 
I když nemá žvýkačku, 
ustavičně žvýká, 
maminku má rohačku 
a tatínka býka. 
 
Kdo má ruce ušpiněné, 
ať si říká jeho jménem. 
Uň, uň, uní, uní, 
tlustý je a funí. 

 
Jdou, jdou, jdou 
jedna za druhou, 
kolem našich dveří, 
mají bílé peří. 
Jdou, jdou, jdou, 
v řadě za sebou. 
 
Vznešeně si vykračuje, 
vějířem se ovívá, 
nad jiné se povyšuje 



a je pyšný, protiva. 
 

Víte, kdo tak nahlas štěká, 
kdo zloděje v noci leká, 
kdo uhlídá dům i ves? 
Ano, správně ……! 
 
Stromy kvetou, kytky voní, 
hříbátko se s mámou ……. 
Předhoní ji za chvilku, 
tu svou mámu ………….. 
 
Mají je některá zvířata, 
krávy i kozy a prasata. 
Koňská kovář obuje, 
podkovy jim přikuje. 
 
Má hřebínek, co nečeše, 
má ostruhy a nerajtuje. 
Někdy se točí na střeše, 
jindy si ve zdi pobrukuje. 
 
Když udělá ko-ko-ko, 
načechrá si peří. 
Bude vejce naměkko 
pro mě na večeři. 
 
Obilí i zrnko máku 
hned si vezme do zobáku. 
Za to snáší vajíčka. 
Kdopak je to? …………… 
 
Je to zvíře chrochtavé, 
neustále špinavé. 
Navíc není králem v kráse! 
Poznali jste? Je to …………. 
 
Stojí bosa na dvorku, 
má jen jednu nohu. 
Nenávidí motorku, 
kejhá na oblohu. 
 
Vesele si štěbetá, 
na rybníčku vlní se. 
Jejím bílým peřím 
přikrývka tvá plní se. 

 
Trávu mění na mlíčko, 
k tomu bučí maličko. 
Poznali jste! Sláva! 
Je to totiž ………….. 
 
Na louce travičku přežvykuje, 
přátelsky ocasem pohupuje. 
Až budeš mít chuť na mlíčko, 
vzpomeň si na ni maličko. 
 



Jeho tělo vlna zdobí, 
ovečkám svým šéfuje. 
Tvrdohlavý je a zlobí, 
do stáda se houfuje. 
 
Bílý kožich chundelatý, 
na krku zvonec zlatý. 
Z nebe nebo z kopečka  
přiběhla k nám …………. 


