Naše školka
(Marek Srazil – Ivana Buďárková)
12. březen 2004 Praha

D

A

G

A

Ať je léto, nebo zima

D

Hmi

G

A

V naší školce je moc prima, prima
Protože

Hmi

A

Cvičíme a bruslíme

D

G

Taky rádi kreslíme

A

D

V zimě lyže

A

D

V létě kola

A

D

A

D

Příroda už na nás volá

D
A proto
Ať je léto, nebo zima
V naší školce je moc prima, prima
Protože
Cvičíme a bruslíme
Taky rádi kreslíme
V zimě lyže
V létě kola
Příroda už na nás volá
A proto
Ať je léto, nebo zima
V naší školce je moc prima
V naší školce je moc prima

D

Hmi

AD

V naší školce je fajn

Emi D
Je

fajn

Podzimní kolotoč
18.říjen 2004 Praha

(Db D Bb5 H5)
Na podzim /na podzim/
Sluníčko /sluníčko/
Hřeje nám /hřeje nám/
Srdíčko /srdíčko/
O hodně míň /o hodně míň/

Prosím tě /prosím tě/
Písničko /písničko/
Zahřej nám /zahřej nám/
Srdíčko /srdíčko/
Moc tě prosím /moc tě prosím/

D

Hmi

Ref: Tralala lalala

G

A

D

Tralala lalala lá
Na podzim /na podzim/
Maličko /maličko/
Nakousnu /nakousnu/
Jablíčko /jablíčko/
A pak ho sním /a pak ho sním/
Ref: Tralala lalala
Tralala lalala lá

Sněhulák
23. listopad 2004 Soběslav

A7

E

Na hlavě hrnec

A7

E

Kdopak ho má?

A7

E

Sněhulák, sněhulák

A7

E

Raz dva tři knoflíky

A7

E

Kdopak je má?

A7

E

Sněhulák, sněhulák

D

E

E7

Ref: Sněží a děti se radujou

E E7

D

Sněhulákovi koště darujou

G7

E

E7

Sněží a děti se koulujou

G7

E7

Sněhulákovi koště darujou

Červená mrkev
Kdopak jí má?
Sněhulák, sněhulák
Na očích uhlí
Kdopak ho má?
Sněhulák, sněhulák

Frněk pro děti
srpen 2004 Drahoňův újezd  23. listopad 2004 Soběslav

Cmi
Ref: Padaba pá da pá da

Gmi
Pá da pá da

Cmi

Gmi

Pá da pá da pá,

Fmi
Padabada badabada

Gmi
Padab pá

Fmi
Padabada badabada

Gmi
Pa

Cmi
Frněk když se narodil

Gmi
Začal se smát

Cmi

Gmi

A zapřáhl Velký vůz

Fmi

Gmi

Z nebe pak dětem zazpíval

Fmi

Gmi

Opak smutného blues
Ref: Padapa pá da …
Frněk umí dávat
Dětem smích
Na trubku krásně hrát
Zatrobí nám třeba jako slon
Pojďme si zazpívat
Ref: Padapa pá da…
Frněk také skáče
Jako míč
Někdy jako ropucha
Na krku má od pohádky klíč
Zazpívejme si do ucha

Slepičí blues pro děti
srpen 2004 Praha  23. listopad 2004 Soběslav

A9/7
Na dvorku i v kurníčku
Kokokoko kokodák

D9/7

Počůrá nás někdy pták
Kokokoko kokodák

A9/7
Počůrá nás někdy pták
Kokokoko kokodák

E9/7

D9/7

Huli duli, huli duli

A9/7 E9/7

Duli frnk, frnk

Zpíváme si písničku
Kokokoko kokodák
Pokaká nás někdy pták
Kokokoko kokodák
Pokaká nás někdy pták
Kokokoko kokodák
Huli duli, huli duli
Duli frnk, frnk

Čarodějky
3. únor 2004 Praha

G

Emi C

D

G

Emi C D

Když se blíží ten poslední duben

G

Emi C

D

G

Čerti opravují velký buben

C

G

Čarodějky smaží žáby
C
G
Do polévky hází šváby
C
D
Čáry máry pod kočáry fuk
Vlkodlaci brousí si své drápy
A umrlec nandává si kápy
Čarodějky smaží žáby
Do polévky hází šváby
Čáry máry pod kočáry fuk
Hastrmani ždímají své šosy
Lesní víly přijdou hezky bosi
Čarodějky smaží žáby
Do polévky hází šváby
Čáry máry pod kočáry fuk
Tu je noc, kdy strašidla se vítají
Čarodějky na košťatech lítají
Už pekelný buben duní
Bubnovat to čerti umí
Čáry máry pod kočáry fuk
Čáry máry pod kočáry fuk
Čáry máry pod kočáry fuk
Čáry máry pod kočáry fuk

Emi C D

Hovnivál
21. – 22. Červen 2000 Praha

Fmi

C

Achich ouvej to jsem ale pěkně smutnej brouk

Fmi

C

Jestli pak jsem se už támhle pod ten lopuch kouk

Fmi

C

Lezu, lezu po pařezu, lezu, lezu sám

Fmi

C

Lezu, lezu hledám ženu, hledám a volám:

Gmi

F

„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “

Gmi

F

Emi

„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “
Radši bych si své kuličky někdě v klidu koulel
Nežli do každého roští svoje oči poulel
Lezu, lezu po pařezu, lezu, lezu sám
Lezu, lezu hledám ženu, hledám a volám:
„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “
„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “

Emi

Hmi

Ref: Ona se jen jistě někde zapomněla

Emi

Hmi

S přítelkyní drbe a čas opomněla

Emi

C

Ale nad lesem lítají ptáci

Emi

C

A páni ti mají zobáci

Emi

C

A po mechu lezou stvůry

Emi

C

Jsou jich tu všade fůry
A proto:
Lezu, lezu po pařezu, lezu, lezu sám
Lezu, lezu hledám ženu, hledám a volám:
„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “
„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “

Emi
„ Proč jsem se jen narodil jako Hovnivál? “
„ Proč jsem se jen narodil jako Hovnivál? “
„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “
„ Neslyšíš ženo, neslyšíš ženo? “

O knize
14. únor 2005 Praha

C

D

Pojďme knihu otevřít

C

D

Budeme si číst

C

D

Pojďme knihu otevřít

C

D

A s pohádkou snít

E

Hmi

G

A

O drakovi co se dívá přes růžové brýle

E

Hmi

G

A

O botách co šlapou na míle a míle

C

D

Tralalalalalalá

C

D

Tralalalalá

C

D

Tralalalalalalá

C

D

Tralalalalá
Pojďme knihu otevřít
Budeme si číst
Pojďme knihu otevřít
A s pohádkou snít
O šaškovi co se tváří vždycky jenom mile
O skřítkovi Frňkovi, či o maličké víle
Tralalalalalalá
Tralalalalá
Tralalalalalalá
Tralalalalá
Pojďme knihu otevřít
Budeme si číst
Pojďme knihu otevřít
A s pohádkou snít

O vodě
2. Duben 2004 Praha

D

Hmi G

A

A my se těšíme do školky

D

Hmi G

A

A my se těšíme do školky

D Hmi G A
Až budeme zpívat
Tralalalalalalala lálalá
Tralalalalalalala lálalá
Zazpíváme si dnes o vodě
Zahoupáme se jako lodě
Ve větru plachty se vzdouvají
Žraloci hladově koukají
A chobotnice mrká
Tralalalalalalala lálalá
Tralalalalalalala lálalá
Na mořském dně leží lodí vraky
A v nich jsou poklady, ryby taky
Je tam i trůn kde král Neptun sedí
S trojzubcem na svojí říši hledí
A občas vodu osolí
Tralalalalalalala lálalá
Tralalalalalalala lálalá
Já malá mořská víla zpívám
Jak někdy pod vodou smutná bývám
Já starý pirát popíjím rum
Koráb a dálky, to je můj dům
A milujeme moře
Tralalalalalalala lálalá
Tralalalalalalala lálalá
A my se těšíme do školky
A my se těšíme do školky
Až budeme zpívat

Hurá na výlet
26. únor 2005 Drahoňův Újezd

G

Emi G Emi

My jsme radši v dešti,

G

Emi G Emi

když si kohout drápy leští.

G

Emi G Emi

Nám nevadí bláto,

G

Emi G Emi

pro nás je jak zlato.

C
Ref: Hurá, hurá,

D

G

Jdeme na výlet.

C
Hurá, hurá,

D

G

jdeme teď hned.
Za sluncem a za mráčky
nečekáme na vláčky.
My jdeme radši pěšky,
tím vyženeme blešky.
Ref: Hurá, hurá,
jdeme na výlet.
Hurá, hurá,
jdeme teď hned.
Ref: Hurá, hurá,
jdeme na výlet.
Hurá, hurá,
jdeme teď hned.

Byla jedna lodička
20. – 24. únor 2005 Praha

G*

A7sus4

Byla jedna lodička,

Cadd9

G*

plula proti proudu.

G*

A7sus4

Na palubě měla

Cadd9

G*

malinkého troubu.
Ref: Lá, lá, lá, la , lá
Lá, la, la, lá
Lá, lá, lá, la , lá
Lá, la, la, lá
Odvezla ho z ostrova,
kde žil chudák sám.
K Dutovi a Tupovi
aby zpíval dětičkám.
Ref: Lá, lá, lá, la , lá
Lá, la, la, lá
Lá, lá, lá, la , lá
Lá, la, la, lá
O kytkách a sluníčku,
o kouzelném hrníčku.
O zlobivém dráčku,
co se koupe v mráčku.
Ref: Lá, lá, lá, la , lá
Lá, la, la, lá
Lá, lá, lá, la , lá
Lá, la, la, lá
Byla jedna lodička,
plula proti proudu.
Na palubě měla
malinkého troubu.

Ukolébavka
Březen 2000 Praha

Ami
Malinká hvězdička na nebíčku

G

C

Dostala pusinku, svítí jí na čele

Ami

F

G

Ami

Svítí jí na čele, svítí jí na čelíčku
Ztracená dušička ve vesmíru
Koštuje samotu, lítá a zpívá
Lítá a zpívá, lítá na netopýru
Štěňátko přemýšlí o měsíčku
Smutné je neví proč, radši si zaleze
Radši si zaleze, zaleze do pelíšku
Malinká hvězdička na nebíčku
Dostala pusinku, svítí jí na čele
Svítí jí na čele, svítí jí na čelíčku

