
Levá, pravá 

Po silnici chodím vlevo, předpisy mám v malíku. 

Vpravo zase kráčím hbitě po dlážděném chodníku. 

Levá ruka, pravá ruka, kdopak by to splet. 

Levá je kde srdce ťuká, odpovím vám hned. 

 

Hádanky 

Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK) 

Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ) 

Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL) 

Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO) 

Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE) 

Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE) 

 

Pozor, červená! 

Chodci, pozor červená! 

Není pro nás určená. 

Až se zelená rozsvítí, 

můžeme rychle projiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jede auto TÚ TÚ TÚ 

 

Tú, tú, tú, auto už je tu. 

Pojeď mámo, pojeď s námi, 

za chvíli jsme za horami. 

Tú, tú, tú, auto už je tu. 

Auto jede, sláva, sláva. 

Máma mává, táta mává. 

Auto jede tú, tú, tú. 

Mámo, táto, už jsme tu. 

 

  

 

Vláček 

 

Jede vláček motoráček, 

jede, jede, do zatáček. 

Hú, hú, hú,  hú, hú, hú, 

už je v tunelu. 

Jede vláček motoráček, 

jede, jede do zatáček. 

Hú, hú, hú,  hú, hú, hú, 

vyjel z tunelu. 

 

  

 

 

 

 



Autobus 

 

Chvíli krokem, chvíli klusem, 

jedeme si 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



píseň Autobus 

1) Chvíli krokem, chvíli klusem, 

ujíždíme autobusem. 

Řidič mačká houkačku, 

řeže každou zatáčku.  

2) To je cesta, lidé drazí! 

Sem a tam to s námi hází, 

dopředu a dozadu, 

všechno 

3) A těch lidí v autobusu! 

Támhle tetka veze husu, 

v koutě jeden staříček 

chrání košík vajíček. 

 v jednu hromadu. 

4) Inu to je nadělení! 

Cesty ještě konec není, 

zbývá nám jí pěkný kus, 

rozsypal se autobus! 

 

 


