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ŠKOLA 

 

Žáček sedí a čte si, přichází ostatní, všimnou si ho a dobírají si ho básničkou Tiše, tiše a on pak 

přistoupí na hru, že bude učitel.  

 

Učitel: 

Tiše, tiše, 

pan učitel píše! 

Kdo ho vyruší, 

dostane za uši.  

 

Učitel otočený zády, děti při tom zlobí, ale potichu, když se učitel otočí, všichni spořádaně sedí a 

dělají, že čtou, píšou.  

Hra proběhne třikrát. Když se naposledy učitel otočí a vidí neposedné žáky, jeden z nich ho prosí. 

 

Žák: 

Pane učitel,  

pučte mi pytel. 

Co se naučím, 

to do něj strčím. 

 

Učitel: Dobře. Tak co umíte? 

 

Žáci: Matematiku! 

 

Učitel: Kolik je jedna a jedna? 

Žák: Maštěná knedla.  

Učitel: A číst umíte? 

 

Písnička Když jsem chodil do školy... 

 

Jeden žáček: A já umím cizí jazyk!  

Mydli málo,  

per více, 

neper tuto, 

per tamto,  

per dále.  
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Všichni žáci se rozejdou jakoby po náměstí a navzájem se zdraví říkadlem Mydli málo... 

 

Najednou si nějakého žáka zaujme koza. 

 

Žák: 

Pane kantor, koza v zelí,  

vemte housle, zahrejte jí. 

 

Píseň 

  

Dospělí: Děti, domů. Oběd!
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OBĚD 

 

Přichází starší s písní 

Píseň U sedláka sloužíváme…  

 

Přichází mladší, kteří na hrnec rytmizují říkadlo. 

 

Mladší:  

Náš pán dobrej byl, 

nasmažil nám mísu žil 

a ty žíly dobré byly 

já jsem se jich nasmolil. 

 

Velcí: Kde jste byli? 

Mladší: U tetičky. 

Velcí: Co jste tam dělali? 

Mladší: Pořád jsme papali. 

Velcí: Co vám dali k snídani? 

Mladší: Prasátko píchaný. 

Velcí: Co vám dali k obědu? 

Mladší: Hrneček od medu. 

Velcí: Co vám dali k svačině? 

Mladší: Čerta v komíně. 

Velcí: Co vám dali k večeři? 

Mladší: Hrneček od peří. 

Velcí: Co jste jim nechali? 

Mladší: Hrneček smetany. 

Velcí: Kdo ho máte? 

Mladší: Tu ho máme. 

 

Ukážou prázdný hrnec, všichni se seskupí a nakouknou do něj. 

Mezihra 

Pak se postupně na básničku o tvarohovém kostele buduje kostel z lidí a hrnců.  

 

Klárka: 

Za horami, za dolami, 

cosi se tam svítí. 

Je tam kostel tvarohový 



 

  4 

syrovátkou pobitý. 

zvony jsou tam ze smetany 

a provazy z mlíka, 

kdo nevěří, nech tam běží, 

zeptá se zvoníka. 

Zvoník leží ve zvonici 

z kyselého mlíka. 

 

Píseň 

Nestarej se, ženo má, čím se vyživíme, zabijeme komára masa naděláme. 

 


