
Svatá Kateřina 
 

     C                   Gmi 

1. Svatá Kateřina hudcům housle bere, 

   Emi                          G7 

   bílý koně žene do strání, 

     F                        C 

   pryč z našeho domu, až na samou horu 

   G7                 C 

   písně z duše vyhání. 

 

2. Svatá Kateřina housle zavěsila, 

   od našeho domu odchází, 

   abysme nemohli vyndat jiný z truhly, 

   všechny klíče rozhází. 

 

3. Svatá Kateřino, přines hudcům jaro, 

   až za pecí budeš se jim zdát, 

   klekni na tu horu, vyžeň spáče dolů, 

   aby mohli spolu hrát. 
 

 



Jistě každý uhodne, 
proč jsou právě toho dne 
nezvedení kluci zdejší 
o poznání zdvořilejší 
a holčičky způsobné. 
 
Čerti na okýnka buší, 
andělíčkům křídla sluší. 
Mikuláš se vlídně dívá, 
ve svých saních dárky skrývá – 
přivezl jich plnou nůši. 
__Jonáš_______  
 
Paní zima oblékla si bílý šat, 
sluší jí to co vám budu povídat. 
Velké přání má, brzičko se vdát,  
neví ale kdo prý o ni bude stát. 
 
Proč ta bílá dáma tolik pospíchá? 
Najdem pro ni nejlepšího ženicha. 
Ani netřeba dávat inzerát. 
My už víme, kdo ji bude míti rád. 
 
Děti hádejte, kdo by to mohl být? 
Kdo by se moh paní zimě zalíbit? 
Uhodli jste to! Ano je to tak! 
Nejmilejší ženich bude sněhulák. 
___Anežka Ch.____    
 
Ať nebe už se kalí 
a od hor vanou chlady, 
ať z luk se mlhy valí 
a vrány táhnou lady, 
ať holé v sadu štěpy, 
ať zlatý list se honí, 
v mé stodole zní cepy, 
mně nový chleba voní. 
 
Ať odletěli ptáci 
a sněhy větrem fičí, 
jsem brzy hotov s prací 
a mé ozimy klíčí.    Pavel 

Jede paní zima jede, 
vločky v kočáře si veze. 
A když vítr zafouká 
bílé vločky rozfouká. 
Letí, letí, kam jen chtějí, 
točí se a dovádějí. 
Naposled se zatočí, 
do kočáru naskočí. 
 
Zavoláme bílé vločky. 
půjdou tiše jako kočky. 
Mrazík bude polku hrát, 
bude s námi tancovat. 
Mrazíku, mrazíku, 
neštípej do nosíku. 
____Viktor____     
 
V ledové sluji 
z jinovatky krajku 
okolo hrdla krásná paní má. 
a zpívá šeptem, 
zpívá uspávanku, 
a je to píseň celá stříbrná. 
 
V zavátých úlech 
včely střeží med, 
ve sněhu zajíc 
udělal si jamku, 
a spi, můj hochu, 
už i medvídek 
celý se schoval 
do zimního spánku. 
 
V ledové sluji 
z jinovatky krajku 
okolo hrdla krásná paní má 
a zpívá šeptem, 
zpívá uspávanku 
a celou zem tou písní uspává. 
 
Anežka K.         
 



Za vločkou padá třpytná vločka 
a letíc tiše ptá se jí, 
kam spěchá, ať jen chvilku počká. 
A pak se sešly v závěji. 
Už do ticha, už ve stíny 
čas spřádá vás jak vteřiny, 
sněhové vločky! 
 
Než napije se z kalužiny 
pták zpívající o závod, 
budou z vás dávno ve tmě hlíny 
jenom dvě drobné kapky vod; 
budou z vás stonky plavuně, 
která se plazí bez vůně, 
sněhové vločky! 
 
A co jsme my v tom koloběhu, 
utkáni jenom z vodních par? 
Vždyť tančíme jak vločky sněhu 
pro život nových, příštích jar. 
A do ticha a ve stíny 
čas spřádá nás jak vteřiny, 
sněhové vločky. 
____Adam__       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po sněhu půjdu čistém, bílém, 
hru v srdci zvonkovou. 
Vánoční země je mým cílem. 
Až hvězdy vyplavou, 
tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
až noční půjdu tmou. 
 
Tu ztichnu tak, jak housle spící, 
a malý, náhle, dětinský, 
a v rukou žmolám beranici, 
včarován v ticho mýtiny, 
tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
svých slz až přejdu bystřiny. 
 
Mír ovane mne, jak by z chléva, 
v němž vůl a oslík klímají, 
světélka stříknou zprava, zleva, 
noc modrá vzlykne šalmají, 
tu budu blízko již.  
Ach, jsem tak blízko již, 
snad pastýři mne poznají... 
___Eliška___      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
My malí koledníci 
jsme z dálky přišli k vám 
a noviny vám nesem, 
co udály se tam. 
 
Je pravda každé slovo 
a žádné slovo lež; 
my zazpíváme rádi, 
vy poslouchejte též: 
 
Až z Betléma jsme přišli, 
tam všecko plesá dnes, 
jen jeden tam se mračí, 
to král je Herodes. 
 
Kateřina 
 

 
Tam zrodilo se děcko, 
jak neviděl ho svět, 
to zrovna jako v zimě 
by májový byl květ. 
 
Že bylo, jako kvítek 
se v poli rozvije: 
byl pěstoun jeho Josef 
a matka Marie. 
____Lucie Š.____   
 
 
 
 
 
 



 
A zrodilo se v chlévě, 
když noci bylo půl, 
a hřáli jsou je v jeslích 
jen oslátko a vůl. 
 
Však jak se narodilo, 
hned o tom vyšla zvěst, 
neb nad Betlémem svitla 
ta nejkrásnější z hvězd. 
 
A celý svět ji spatřil 
a dary své tam nes', 
a v paláci se mračil 
jen ten král Herodes. 
 
Jak neměl by se mračit, 
a jak pak by se smál, 
když na tisíckrát větší 
než on se zrodil král. 
 
Ba, v jeslích král byl větší, 
než na trůnu kdy žil, 
a dary, které dostal, 
hned chudým rozdělil. 
___Martin___  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ovečku kdo přines', 
jich pět si hnal i víc 
a dukátek měl v kapse, 
kdo dříve neměl nic. 
 
Ba, od počátku země 
tak šťasten nebyl svět.  
Jak Herodes to slyšel, 
hned hněvem celý zbled'. 
 
Tak rozlítil se velmi; 
a krutý rozkaz dal, 
by zavražděn v té chvíli 
byl chudých lidí král. 
 
Však anděl Boží ve snách 
to Panně Marii řek';  
té noci s Jezulátkem 
se dali na útěk. 
 
A na oslátko sedli 
a měli velký spěch; — 
tu potkali jsou teprv 
nás koledníky z Čech. 
___Martina______   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neb spatřili jsme také 
tu nejkrásnější z hvězd 
a do Betléma vyšli;  
však daleko tam jest. 
 
Jak Ježíšek nás viděl, 
hned řek': Тy Čechy znám, 
těm dát bych měl tak mnoho, 
však nic už nemám sám. 
 
Já zlato, myrhu rozdal 
už těm, kdo přišli v čas, 
vy, Češi, jako vždycky, 
jste přišli pozdě zas. 
 
Leč přece, dítky, domů 
chci aspoň vzkaz vám dát: 
že milým Jezulátku 
jen ten, kdo vás má rád. 
___Agáta___  
 
 
 

A těm, kdo jsou tak chudí 
a duší nevinní, 
co dobrého kdo dělá 
že mně to učiní. 
 
A Panna Maria libě 
se pousmála hned, 
a jeli do Egypta, 
a my šli do Čech zpět. 
 
My malí koledníci 
jsme z dálky přišli k vám 
a povídáme jenom, 
co Ježíšek řek' sám. 
 
Ať po jablíčku dáte, 
neb co kdo může dát,  
vám splatí Jezulátko 
to v nebi tisíckrát. 
___Lucie D.___  
 
    
 

 
 



 
 

Aj, dnes v Betlémě veselá novina 
že panna čistá porodila syna. 
Kristus se zrodil, nás osvobodil 
andělé hrají, krále vítají, 
pastýři zpívají, u jeslí klekají 
divy ohlašují. 
 
Maria Panna dítě ovinuje 
a Josef starý, on je opatruje. 
A tři králové z východu přibyli, 
dary převzácné dítěti složili. 
Pojďme ho s nimi přivítat společně, 
krále nad králi, který vládne věčně. 
__Lukáš___   
 
 
 
 
 
 
 

Copak je to za znamení  
na obloze nebeský, 
že by ony vydávaly 
měsíc, hvězdy, paprsky? 
Vyšla hvězda od východu, 
ta nám dala znamení, 
že je malý Jezulátko 
v Betlémě narozený. 
 
Jak jsem já o tom uslyšel, 
stádo jsem v poli nechal, 
běžel jsem k svým kamarádům, 
radost tu jim zvěstoval. 
Oni za mnou pospíchali 
tam do Betléma města, 
aby dítě uviděli, 
byla radostná cesta. 
___Štěpán__   
 
 
 



Já malý přicházím koledovat, 
co umím o Kristu prozpěvovat, 
že se narodil v Betlémě v chlévě 
chci zvěstovat. 
 
Chudý je, nahý je, trpí zimu, 
kdybych měl, co bych chtěl, 
dal bych jemu 
já malý žáček, plínu i fráček 
i peřinu. 
 
Dost málo darujte, groš neb zlatý, 
budete po smrti za to vzati 
do nebe jistě, pravím na místě, 
mezi svatý. 
 
Jestli nic nedáte, nebroukejte 
a na mé zpívání nekoukejte. 
Až větší budu, líp zpívat budu, 
jen počkejte. 
___Vilém____    

Hoši, honem vzhůru, půjdem na koledu 
spěšně vstávejte 
narození Páně oslavovat budem, 
jen se chystejte. 
 
Děvčata, vy zpívat budete pomáhat 
libými hlasy, 
ať se množí sláva vždycky neskonalá, 
pro všechny časy. 
 
Dvanáct hodin bije, anděl prozpěvuje 
z nebe vesele, 
že se narodil nám země i nebe král 
z Panny Marie. 
 
Vám též hospodáři přejem 
ať se daří všecko, co máte 
v domě i na poli, v stodole, kdekoli 
kde co necháte. 
 
__Vojta___   

 
 
 
      

 
 
 



 
 

 



 

 
 
 



 
 

Narodil se tam synáček posílá mě k vám, 
byste mu koledu dali – však já mu ji dám. 
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, 
rač tolárek, neb dukátek máte poslati. 

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, 
ještě musím do Betléma dítko kolíbat. 
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí, 
že se budete po smrti s ním radovati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


