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Básničky dvou muchomůrek 

pro děti napsala Marcela Vlachová 

a nakreslila Martina Straková

Poděkování
Děkujeme dvěma skvělým učitelkám mateřské školy, 

které pro Vás připravily tuto knížku.

Za básničky Marcele Vlachové a za ilustrace Martině Strakové.



2

Víkend

K babičce a k dědovi
jezdím tuze rád.
Děda, ten mi dovolí
v dílně pomáhat.

Spravujeme spolu žebřík,
šroubujeme poličky,
babičce pak pára zvedá
hrncům všechny pokličky.

Příští víkend vyzkoušíme
s dědou novou sekačku,
u babičky objednal jsem
dobrou rajskou omáčku.
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Rodina

Mamka, taťka, bratr, sestra,
to je celá rodina
když se doma všichni sejdem,
nestačí nám hodina.

Smějeme se, povídáme,
a tak to má správně být.
Škoda jen, že po večeři
už musí mít mamka klid.
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Popelnice

Popelnice, popelnice
vždy, když stojí u silnice,
mají umouněné tváře,
vyhlížejí popeláře.
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Čistota

Kdo si ruce nerad myje,
ten si velmi ubližuje.
Bacily pak budou řádit
v jeho těle den co den.
Nedá se jich jen tak zbavit,
ty nepůjdou samy ven.
Najdi vodu, pomocnici,
nebo skončíš v nemocnici.
Nevěřící Tomáši,
voda špínu zastraší.
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Co je to?

V černém lese něco stojí.
Copak to je, kdopak to ví?
To vám říci mohu.
Perníková chaloupka,
co má kuří nohu.
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Mlsný méďa

Můj malý méďa
vedle mě spí,
říkám mu Béďa,
on o tom ví.

Někdy mi říká:
„Jedl bych hned.“
A tak mu z kuchyně
přinesu med.

Medvídku, mlsej si,
ale jen chvilinku,
abys mi nezmazal
mou bílou peřinku.
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Bolavý zub

Dostala jsem cukrátko,
do pusinky hup.
Snědla jsem ho zakrátko,
teď mě bolí zub.

Au, au, to to bolí.
„Vidíš,“ řekl Míra, 
„musíš k panu doktorovi,
v zubu už je díra.“
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Draci

Čtyři draci, uličníci,
měli prima zábavu.
Až k oblakům vyletěli
a tam hráli na babu.

Potom ještě závodili,
pustili se do sázky,
a tak se jim zamotaly
jejich dlouhé ocásky.
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Vločka

První vločka spadla z nebe,
lehká jako pápěří.
Nosánek ji trochu zebe,
vlastním očím nevěří.

V oblacích se její sestry
mezi sebou hádají,
roztrhaly polštář pestrý
a už k zemi padají.
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Muchomůrky

Muchomůrka červená
v lese sama stála,
Prý ji bolí kolena
a červená hlava.

Náhle vykulí své oči,
copak tohle znamená?
Na návštěvu přichází
muchomůrka zelená.
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Mikulášovi

Mikuláš a čertíci
chodí u nás v ulici.
Zpíváme jim do noty,
nosí samé dobroty.

Kdo byl hodný celý rok,
ať udělá jeden skok,
a kdo zlobil trošičku,
odpusť mu to, čertíčku.
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O ztracené hvězdě
betlémské

Hvězdičky dnes mají sněm,
všechny svítí na Betlém.
V kolébce spí Ježíšek
a má teplý kožíšek.

Všichni pozdravit ho chtějí,
nedočkavostí se chvějí.
Jen ta hvězda betlémská
pozor nedávala,
někam se nám, tulačka,
v noci zatoulala.

Haló, haló, hvězdičko,
vykoukni ven maličko.
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Já jsem tady, kamarádi,
chtělo se mi hrozně spát.
Lehla jsem si k Ježíškovi,
abych ho tam mohla hřát.

Tak se našla hvězdička,
která hřála Ježíška.
Opět mohou po roce,
přijít krásné Vánoce.
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Sněhová vločka

Jedna neposedná vločka
stále jenom povídala,
mlsná byla jako kočka,
pozor nedávala.

No a tak si vločka milá
na jazýček sedla,
byla velká, čistá, bílá,
Adélka ji snědla.
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V zimě

Celou zimu velmi rádi
odpočívají si hadi,
háďata a hadice.

Ale, milí kamarádi,
my jsme děti, a ne hadi,
připravte si čepice.

My lenošit nebudeme,
ve sněhu se proběhneme,
i když bude vánice.
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Oběd

Martínku, mám pochyby,
děda vyjel na ryby.
Prý nám chytí k obědu,
ale znáš ho, nezbedu.
Usne v trávě, já to vím,
copak potom uvařím?
Hele, babi, už se řítí
a má asi rybu v síti.
Pustíme ho, kapříka,
vždyť on jistě naříká.
A k obědu, babi, dědo,
opečeme buřtíka.
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Kdo je nejtěžší?

Povídání o zvířátkách
každého snad potěší.
Zdali víte, milé děti,
které je to nejtěžší?

Slon africký, je to tak,
těžký je jak náklaďák.
A to ještě není konec,
hroch a také nosorožec
váží jak tři auta,
snědli by i mamuta.
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Závody

Gepard běží po souši,
o rekord se pokouší.
Stejně letos jako vloni
závodí i tygři, sloni.
Je to velká záhada,
gepard stále vyhrává.
Ke sportu má prostě vlohy,
on má nejrychlejší nohy.
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Žirafa

Chodí s krkem nataženým,
na světě je největší.
Strčí hlavu do okénka,
mrkne okem bez řečí.
Pokud bydlíš v prvním patře,
může se ti v noci zdát,
jak žirafa chodí kolem
a přišla se podívat.
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Co se děje na jaře

Jaro je tady.
Jak se to zjistí?
Na stromech roste
zelené listí.

Ježek se vzbudil,
prochází louky,
zřejmě tam hledá
nějaké brouky.

Medvěd se protáhl,
z brlohu kouká.
Čumákem zavětří,
zda teple fouká.

Vlaštovky vrací se
na známá místa,
hledají větvičky
na stavbu hnízda.
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Už můžeš ven,
jen vylez, kytičko
Teplá je zem
a svítí sluníčko.
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Hrnečku, vař!

Maminka s dceruškou chudé jsou velice,
prodávají vajíčka, co snáší jim slepice.

Když dcerka prodala všechna ta vajíčka,
v lese ji potkala kouzelná babička.

Dívka té stařence kus chleba podala,
kouzelný hrneček odměnou dostala.

Když řekneš, děvenko, „hrnečku vař,“
na dobré kaši si pochutnáš.

Až budeš dosti mít ty a tvůj host,
stačí jen nahlas říct „Hrnečku, dost!“

Jednou šla dceruška vajíčka prodávat,
maminka čekala a měla velký hlad.
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„Hrnečku, vař,“ zněl povel hlasitý,
maminka těší se, jak bříško nasytí.

Hrneček na stole pěkně si stál,
kaše se valila z něj stále dál.

Maminka nechtěla už kaši jíst,
kdyby tak věděla, co má teď říct.

Všude se valila kaše jak smetana,
možná by proudila po návsi do rána.

Maminka v kaši se už zcela ztrácí,
naštěstí dcerunka domů se vrací.

Jé, ta vám dostala obrovskou zlost,
maminka neřekla „Hrnečku, dost!“

Až příště maminka bude mít hlad,
musí si slovíčka pamatovat.
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Obušku, z pytle ven!

Jeden chasník chudý byl,
štěstí by si zasloužil.
Mnoho dětí v domě má,
čím jim radost udělá?
 
Na cestu se musí dát
a peníze vydělat.
Dětem za ně něco koupí
doufejme, že neprohloupí.

Od stařečka dostal dary,
jsou to samé čáry, máry.
Tak ber, musíš si je vzít
a budeš se dobře mít

Oslík, co peníze dává,
no to bude doma sláva.
Ubrousek, co prostírá sám,
to si s dětmi pochutnám.
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Všechny dary domů nese,
radostí se z toho třese.
Ale než je všechny zkusí,
ještě někde přespat musí.

Hospůdka ho vítá z dáli,
nejdřív se mu všichni smáli,
pak viděli dary krásné,
hostinskému je vše jasné.

Oslík s ubrouskem ho láká,
uspím toho nebožáka.
Ty dva dary já chci mít,
musím mu je vyměnit.

Nic netušil hodný táta,
ráno hned za dětmi chvátá.
„Musím všechny překvapit,
budeme se dobře mít.“
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Jaké bylo překvapení,
na ubrousku jídlo není.
Oslík hýká „ihahá“,
peníze však nedává.

Nebuď smutný, kamaráde,
tu máš ještě jeden dárek.
Je to malý neposeda,
hostinskému pokoj nedá.

Obušek ti pomůže,
hostinského přemůže.
Stačí pár slovíček jen:
„Obušku, pojď z pytle ven!“

Hostinský se nejdřív směje:
„Cože, máš mě za zloděje?
Že tě něčím po ránu
na mou duši přetáhnu?“
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„Obušku, pojď z pytle ven,
hostinskému natlučem.“
Obušek se z pytle souká
a hostinský jenom kouká.

„Toho ňoumy se mám bát?
To se musím pousmát.“
Bum, prásk, už mu nakládá
pětadvacet na záda.

Hostinskému došlo brzy,
jak ho ta lest hrozně mrzí.
Vrátil ubrus, oslíka,
a teď v koutě naříká.

Nevyšel mu lstivý plán
a byl za něj potrestán.
Táta s dětmi už vše mají,
radostí se objímají.
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Čertí malování

Ten, kdo zlobil celý rok,
příště si to rozmyslí.
Teď si vyber pastelku,
čertíka si nakresli.
 
Nakresli mu hlavu, rohy,
na strašení má čert vlohy.
Dvě oči jak mlýnská kola,
ble, ble, ble, ble, hola, hola.

Nos má jako bramboru,
už vidíš tu potvoru?
Dlouhý jazyk vyplazuje,
před dětmi se vytahuje.



49

Plášť má dlouhý, špinavý,
čistota ho nebaví.
Na noze je ukryto
jedno velké kopyto.

Ještě ruce uděláš,
už je tady, už ho máš.
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Meluzína

Jedna malá Meluzína
sedla si lidem u komína.
V domečku se topilo,
to se jí moc líbilo.
Očka svá si promnula,
za komínem usnula.
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Svatý Václav

Stejně letos jako vloni,
přijel Václav na svém koni.
Milý úsměv v tváři,
koruna mu září.
Jeho příjezd, ten se slaví.
Kde? Ve Staré Boleslavi.
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Malíř

Vezmi barvu do hněda,
namaluj si medvěda.
Velkou hlavu, na ní uši,
podívej, jak mu to sluší.
Oči, nos a velká tlama,
která umí mlsat sama.
Namaluj i velké břicho,
pssst, a teď buď chvíli ticho.
Nohy, ruce, na nich drápy,
budou se ho bát i chlapi.
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