
ŘÍKANKY 
 

 Houpy, houpy, co si žabák koupí? 
Koupí on si za kačku, velikánskou klouzačku.  
Po klouzačce do rybníka, veze klobouk pro     
vodníka. 

 

 Skáče žába po blátě, koupíme jí na gatě.  
Na jaké? Na jaké? Na zelené strakaté. 

 

 Skáče bleška po písku, číhá, kdo je na blízku.  
Kdo nejede na koni, toho bleška dohoní.   
Alík leží na bříšku, hop a má blešku v kožíšku. 

 

 Kolébá se velryba, celé moře rozhýbá.  
Už se vlny dělají, od prostředku ke kraji. 

 

 Doleva i doprava, jezdí lodní doprava.  
Vlnobití neuškodí mému člunu ani lodi. 

 

 Hopsa sa, hopsa sa, koza nemá ocasa.  
Má jen malý lupínek, co zakrývá komínek. 

 

 Had leze z díry, vysrkuje kníry.  
Za ním leze hadice, má červené střevíce.  
Bába se ho lekla, na kolena klekla.  
Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej.  
Já jsem totiž hodný had, já mám všechny děti rád. 

 

 To je ale paráda, my si hrajem na hada.  
Had ocáskem vrtí, zkusíme to děti, 
to je ale paráda, my si hrajem na hada. 

 

 Máchám, máchám prádlo, nezdržuj mě Madlo.  
Až to prádlo vymácháme, na šňůru ho pověsíme.  
Vítr do něj foukne a do vody šplouchne. 

 

 Meleme meleme mouku, v červeném klobouku.  
Co namelem, to prodáme, mlynářovi nic nedáme. 

 

 Válím, válím placku, nezdržuj mě macku.  
Až tu placku vyválíme, tak se o ni rozdělíme.          

 

 Kopy kopy nožičky, nebojte se vodičky. 
Která by se nedala, za druhou by kulhala. 

 

 Po travičce skáče kos, černé peří, žlutý nos.  
Skáče sem, skáče tam, skáče ani neví kam. 

 

 Chvíli krokem, chvíli klusem, uháníme autobusem,  
řidič mačká houkačku, řeže každou zatáčku.  
To je jízda, lidé drazí, sem a tam to s námi hází,  
dopředu i dozadu, všichni v jednu hromadu. 
To je ale nadělení, konec cesty ještě není,  
zbývá ještě velký kus, polámal se autobus. 
 
 

 
 

 Kovej, kovej, kováříčku, okovej mi mou nožičku. 
Okovej mi obě, zaplatím já tobě. 
 

 Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici, 
byla černá a bílá, každému se líbila.  
Když jsem přišel ze dvorečka, tancovala dokolečka, 
dupla tam a dupla sem, mrskla vouskem pod 
nosem. 
 

 Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka,  
když jsem byla maličká, chovala mě matička  
a teď když jsem veliká, musím chovat Pepíka. 
 

 Kutálí se ze dvora, tááákhle velká brambora.  
Neviděla, neslyšela, že na ni padá závora.      
Kam koukáš ty bramboro? Na tebe ty závoro! 
Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. 
 

 Šije šije švec, zlámal kopytec.  
Zlámal kopyto, odpusťte mu to. 
 

 Paci, paci , pacičky, vyválíme placičky.  
Dáme do nich rozinky a oříšek malinký. 
Zamícháme do nich med, dobrou chuť a jezte 
hned. 
 

 Klube se to ze skořápky, má to zobák, má to 
drápky, kulí očka, dělá píp, na světě je přece líp. 
 

 Každé ráno na kopeček, leze malý mraveneček. 
Vyjdi, vyjdi sluníčko, pošimrej mě na líčko. 
 I ty malý popleto, musíš počkat na léto. 
 

 Kopy kopy nožičky, nebojte se vodičky.  
Která by se nedala, za druhou by kulhala. 
 

 Honza jede z kopečka, vrzají mu kolečka. Honza 
jede, nemá koně, Honza jede, tahá za ně. 
 

 Žába leze po žebříku, natahuje elektriku. Nejde jí 
to, nejde to, necháme to a léto. 
 

 Když taháme za šňůrku, kašpárek jde nahoru. 
Rozhazuje nohama, rozhazuje rukama, před 
dětma se uklání, rolničkama vyzvání. Cililink….. 

 

 Skáče žába po blátě, koupíme jí na gatě.  
       Na jaké, na jaké, na zelené strakaté. (skáčou) 

 

 Jede,  jede mašinka, kouří se jí z komínka.   
Jede, jede vláček, malý motoráček  


