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5. Co si ptáčci povídají 
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8. Voda - vodička 

       Ict2-HV-9  

likonoční 

a spaníčko 



         Ict2-HV-9  

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová 
 

Studánko rubínko 

Jiří Pavlica vytvořil 35 písní na verše Františka Halase, Miloslava Bureše, Věry Provazníkové, 
Františka Nechvátala a lidovou poezii, které jsou řazeny do 8 tematických bloků.  Atmosféru písniček 
vystihl svými ilustracemi Jan Kudláček.  
Přiřaďte vybrané verše z tohoto zpěvníků k tematickým kresbám.                                                                 

1. 
V trávě panna stojí,  
má sukýnky trojí – 
když se první zatočí 
noc do lesa uskočí,  
když ta druhá zahoří  
hned se slunce vynoří, 
když se třetí roztočí,  
máky z louky vyskočí. 
2. 
Jen co zima zavře vrátka, 
ve sněhu se zatetelí    
zavinutá nemluvňátka. 
Ale jen co povyrostou,  
SNĚŽENKY hned všude rostou.        
Hned po ránu Bára s Majkou 
Vypraly si čepce s krajkou.  
Na sněhu je vybělily,  
Naškrobily, nažehlily,  
na sluníčko vystavily. 
I vy běžte na sluníčko, 
Marjánky a Andulky! 
Ať nejste jak BLEDULKY!      
 

5. 
Když se hory zelenaly, 
modrým kvítkem prokvétaly, 
šla Maria, šla plačící, 
svého syna hledající. 
Nalezla tam apoštoly, 
byli smutní, neveselí, 
jak ve čtvrtek při večeři,  
když chléb lámal a rozdával,  
svou svatou krev pít jim dával. 
„Pijte, jezte, hodujte, 
této noci pamatujte!“ 
S naším milým Kristem Pánem 
až na věky věkův amen! 
6. 
Hop, hop, koníčku, 
nepošlap mně travičku, 
všechny naše děťátka 
usnuly jak ptáčátka, všechny naše dětičky  
usnuly jak včeličky. 
Hop, hop, koníčku, 
nepošlap mi nožičku. 
 

3. 
Běží černý kudrnáček, 
čím je větší-tím víc pláče. 
Pročpak asi mráček pláče? 
Že není bílý obláček. 
Dva černí berani 
po nebi se prohání. 
Jak do sebe rohem strčí- 
hned z nich voda na zem crčí. 
Copak je to? 
Mraky! 
To jsem věděl taky. 
Panáček teninký z vody dělá hřebínky. 
Vodě češe vlásky- 
dělá z nich provázky. 
Copak je to? Deštík! 
Honem si vem deštník! 
 
4. 
Tancovala v lese víla, 
prsten v trávu upustila. 

7. 
Dělám, dělám píšťalenku, 
píšťalenko, podař se mi! 
Jestli se mi nepodaříš, 
dám ti ránu, až se svalíš.  
Jestli se mi podaříš, ¨ 
dám ti krejcar na pivíčko, 
dám ti krejcar na tabáček, 
bude z tebe hajdaláček. 
 
 
8. 
Habr a javor, dub i buk –  
smrk, modřín, jedle, lípa, klen –  
kdo to tam klepe utajen? 
Červ už se dívá špehýrkou,  
kdo to tam seká sekyrkou ? 
A zase v dáli klepy, klep, 
kam  se to skryl pan drvoštěp? 
Má rudou čapku, černý frak, 
má ostrý zobák, bystrý zrak.                                                             

Chvíli nad ním tiše stála. 
modrým okem zaplakala. 

 

Studánka se třpytí v lese. 
kdo ji najde-napije se. 
 

Použitá literatura: Jiřina Rákosníková-Studánko rubínko, naklad. Vyšehrad 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Ict2-HV-9  

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová 
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