
 

 
Písničky jsou spolu s kartami ctností 
metodickou pomůckou pro průvodce 
dětí. Mají dětem usnadnit pochopení 
toho, co jednotlivé ctnosti znamenají.  

Snažili jsme se napsat texty tak, aby 
byly srozumitelné a děti si mohly spojit 
význam slova s konkrétními věcmi, 
lidmi, zvířátky nebo chováním, které 
znají ze života. Někdy i na úkor 

poetičnosti nebo zpěvnosti 😊 

 

Děkujeme všem, kteří vznik písniček 
podpořili v roce 2021 v kampani Hithit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctnosti jsou semínka dobra, která má 
každý z nás v sobě. Záleží jen na nás, 
jakou zahradu v sobě necháme růst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADA CTNOSTÍ 

Hudba a text: Kateřina Pokorná 
 
C           Cmaj7 
Jsem zahradník 
Dmi                   C 
a semínka dobra do hlíny vkládám 
F                             C 
aby bylo květin a vůní dosti 
Dmi                  G 
v mojí zahradě ctností 
 
      F              Ami 

R: /: Voní jako růže 
F                     Ami 
a každý z nás ji může 
            G 
v sobě objevit:/ 
 
               Cmaj7 
Jsem zahradník…. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CITLIVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Kateřina Pokorná 
 
    H 
Jak se dnes cítíš? 
   Hmaj7 
Jakpak se dnes máš? 
 Cismi 
Vidím to na tobě 
 H 
i když nic neříkáš 
 
R: 
Dismi             Gismi 
Kdo na druhých pozná  
Dismi    Gismi 
jejich nálady 
E dur 
citlivě se chová 
Fis dur 
obejme, pohladí 
 
I na sobě poznám 
jak já se dnes mám 
ucítím v sobě 
co právě prožívám 
 
R: Kdo … 
 
 
 
 
 
 

 
ČESTNOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Veronika Kernová, 
Kateřina Pokorná 
 
     H 
R: Na mou čest přísahám 
Cismi 
kde ji ale mám 
A                         H 
v srdci se ta síla objevila 
 
Na mou čest přísahám 
už vím kde ji mám 
srdce mi ta síla zocelila 
 
        E            Gismi 
Nefér cesty nehledám 
        Fis              H 
čestně čelím překážkám 
        E             Gismi 
nepoctivým zálibám 
                Fis 
se vždy vyhýbám 
 
R: Na mou čest… 
 
Jenom férově chci hrát 
čestně body počítat 
lepšímu než jsem já sám 
výhru přenechám 
 
 
 
 

 
DŮVĚRA 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
A                      D 
Prozradím ti tajemství 
G                           A 
stvrdí ho tvé slovo dané 
A                       D 
jako důkaz přátelství 
G                  A 
u tebe uschované 
 
R: 
A                G         D             A 
Ten kdo už důvěru důvěrně zná 
A               G           D            A 
ví, že je pokladem mezi lidmi 
Hmi     Fmi              D          E 
jistota, když někdo slovo ti dá 
A           G               D            A 
a ty pak můžeš být krásně klidný 
 
Svěřit se můžeš i ty 
ani já tebe nezradím 
jsi pro mě důležitý 
tvou důvěru ti oplatím 
 
R: Ten kdo už … 
 
 
 
 
 
 



 
HRDOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová, Jana Haková 
 
    D                               A 
R: Když se ti něco moc podaří 
E                                Fismi 
když v něčem novém zazáříš 
D                             A 
teplo se v srdci hned rozlije 
E                        E7 
říkáme, že tohle hrdost je 
 
A 
Hrdá je máma na své dítě 
hrdý je pavouk na své sítě 
Hmi                    Fismi 
hrdost tě vynese do výšin 
D                     E 
provází každý úspěšný čin 
 
Hrdá je Země na své děti 
hrdí jsou ptáci, když mládě vzletí 
i stromy stojí hrdě v lesích 
stačí být hrdý na to, že jsi 
          
R: Když se ti něco … 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEDINEČNOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová, Jana Haková, 
Kateřina Pokorná 
 
F                        B 
Jeden je rychlý v běhání 
C                          F 
druhý je dobrý v kreslení 
                         B 
třetí na koni uhání 
C                      F 
čtvrtý daleko hází 
Dmi                 C 
pátý miluje toulání 
                           C7 
každý má jiné nadání 
 
    F 
R: Každému z nás něco je dáno 
C 
všem těmto darům říkejme ano 
Dmi                               C 
život je pestrý a každý z nás 
                                 F 
do vínku dostal jiný hlas 
 
Šestý se nikdy nemýlí 
sedmý zná všechny motýly 
osmý si lukem zastřílí 
devátý rád si zpívá 
desátý studuje létání 
každý má jiné nadání 
 
R: Každému… 
 

 

LASKAVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
D                  A                    D 
Laskavost je jako zvláštní kouzlo 
Hmi               E                   A 
aby ti zlé slovo z pusy nevyklouzlo 
D                                     G 
laskavost je plná milých vět 
         Hmi          A              G 
která dělají moc hezký celý svět 
         D                 A              D 
která dělají moc hezký celý svět 
 
Laskavý dotek ten je něžný 
jako bys dostal pohlazení od princezny 
laskavými slovy zahřeješ 
zvlášť když se k tomu ještě usměješ 
zvlášť když se k tomu ještě usměješ 
 
Když někdy se ti stane, že se zlobíš 
jenom chvilku dýchej, ať se zklidníš 
ostrá slova vyměň za milá 
aby tvoje zlost se ztratila 
aby tvoje zlost se ztratila 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NADŠENÍ 

Hudba a text: Kateřina Pokorná 
 
A                             D                        
Je snadné kráčet po boku 
A                       D       
toho kdo je nadšený 
A             Hmi         Fismi    E 
kdo září a vášeň v sobě má 
A                             D             
Podívej jak s nadšením 
A                    D     
je život nádherný 
Fismi             E 
se zapálením v srdci 
Fismi             E      A 
dělat různé věci se dá 
 
                     D            Cismi 
R: V srdci mám žár a hořím 
              D 
život je dar 
 Hmi                 E                     A 
a každý svůj den s nadšením si tvořím 
 
Je krásné sám být člověkem 
tím, kdo je nadšený 
kdo září a vášeň v sobě má 
dívá se jak s nadšením 
je život nádherný 
se zapálením v srdci 
dělá různé věci a rád. 
 
R: V srdci mám žár… 

 

ODVAHA 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
Cmi 
Když se princ jde s draky bít 
                                    F 
s sebou má vždy meč a štít 
Cmi 
sám jde dračí tlamě vstříc 
  B 
k vítězství však potřebuje víc 
Cmi 
odvahu mít 
 
R: 
Eb          Cmi       F          B 
Odvaha, to je naše vnitřní síla 
Fmi                           B 
díky které můžeme zvládnout strach 
Eb          Cmi       F          B 
síla, co se nám v srdci probudila 
Fmi             B                Cmi 
pomáhá nám trable překonat 
 
Když bojíme se bez mámy 
když setmí se les neznámý 
slzičky chtějí z očí ven 
odvahou strach bývá poražen 
a zlé je za námi 
 
R: Odvaha… 
 
 

 
 
OCHOTA 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová, Jana Haková 
 
A                              E 
Strýček můj moc nevidí 
                     A 
ochotně mu předčítám 
                               E 
děda můj už nechodí 
                 A 
jemu rád věci podám 
 
               D               Cismi 
R: Ochotně vám vypomáhám 
                  Hmi               A 
vyjdu vám vstříc jakoby nic 
           D                    Cismi 
je to přec pro dobrou věc 
              Hmi             E             A 
když je třeba tak s pomocí neváhám 
 
Táta má rád spíš klid 
ochotně hudbu ztlumím 
pak můžu sám uklidit byt 
to s ochotou já umím 

R: Ochotně … 
 
 
 
 
 
 



 

POCTIVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 

B           Eb      F             B 
Poctivý člověk, ten nechce lhát 
B            Eb       F             B 
tajně si nebude z cizího brát 
 Gmi    Cmi     Gmi    Cmi 
za rohem nechce druhé pomlouvat 
 B       Eb             F         Gmi 
a nebo falešnou hru s nimi hrát 
 B       Eb             F             B 
a nebo falešnou hru s nimi hrát 
 
Kdo lidem bulíky na nos věší 
koho ta lumpárna navíc těší 
poctivý není a svými činy 
/: vkládá si do srdce kousky viny :/ 
 
Kdo umí poctivě přiznat chybu 
sklidí u lidí větší oblibu 
kdo vrátí peníze, které našel 
/: ten získá uznání a vděčnost přátel :/ 
 
Kdo umí poctivě svou pravdu říct 
toho už neskolí v životě nic 
Poctivým člověkem je dobré být 
/:poctivé přátele pak bude mít:/ 
 

 

 

 

 

 

 
POROZUMĚNÍ 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Kateřina Pokorná 
 
B                       Dis    B 
Spoustě věcí už rozumím 
Gmi                                 Dis 
některé už dobře znám a vím 
F                                    B     Dis 
že spolu všechno nějak souvisí 
Gmi                     F          B          
moc rád všemu porozumím 
 
      Cmi                               F 
R: Krásný je náš barevný svět, 
              B            F            B 
kterému učíme se porozumět 
 
Rozumím, proč moje maminka 
nemá hned čas se mnou si hrát 
počkám až sestřičku dá spinkat 
o všechny se musí postarat 
 
R: Krásný je … 
 
Na světě žijí různé národy 
a jinou řečí mluvit umí 
ale když se v dobrém potkají 
tak si vždycky porozumí 
 
R: Krásný je … 
 
 
 
 

 
POSPOLITOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
Fismi     E 
 
A                              D         Fismi 
Patříme k sobě jako prsty na ruce 
Cismi             Fismi 
společně dokážem víc 
A                              D         Fismi 
pracovat, učit se, i tančit na louce 
Cismi                D 
a zpívat z plných plic 
 
Fismi     E 
 
Každý z nás patří sem a nesmí nám chybět 
je dílkem do skládanky 
nadáním svým pak může všem přispět 
má své silné stránky 
 
Fismi     E 
 
Společným směrem naše parta zamíří 
nikdo nestojí bokem 
my cítíme se jako tři mušketýři 
jdem společným krokem 
 
Fismi      E      Fismi   
 
 
 
 
 



PRACOVITOST 
Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová, Jana Haková 

Eb         B        Eb 
Když je něco třeba 
Eb         B        Eb 
třeba upéct chleba 
Cmi         Fmi 
pak je hlavně třeba 
Gmi         Cmi 
práce se nebát 
 
Já nasypu mouku 
já doleju vodu 
já na kvásek kouknu 
já rozpálím troubu 
 
     Eb                 B              Fmi       B 
R: /: A už se chléb peče a slunce svítí 
Eb                 B            Fmi            B 
nic nám neuteče, když jsme pracovití:/ 
     Gmi           Cmi 
když jsme pracovití 
 
Když se postaví most 
bývá to práce dost 
není to maličkost 
chce to pracovitost 
 
Ten zaměří výšku 
ten připraví stříšku 
ten dá malty trošku 
ten dá cihly zvršku 
 
R: /: Už pod ním voda teče a slunce svítí 
nic nám neuteče, když jsme pracovití :/ 

 
PŘÁTELSKOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová 
 
C                   G 
Srdce otevřená máme 
Ami                     F 
všem přátelům, které známe 
Dmi                    Ami 
přátelští jsme k druhým lidem 
F                          G 
vstřícní tam kam přijdem 
 
Jsme tu pro sebe ve dne v noci 
a máme z toho dobrý pocit 
vzájemně se  podržíme 
my se nezradíme 
 
Sdílíme radosti, smutky 
hýříme dobrými skutky 
abychom se dobře měli 
a spolu být chtěli 
 
C                   G 
Srdce otevřená máme 
Ami                    F          C 
všem přátelům, které známe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPEKT 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
D 
I když jsme jiní 
C                      D 
chci si s tebou hrát 
dělat klukoviny 
být tvůj dobrý kamarád 
 
      Emi                       A 
R: A když pak řekneš “dost” 
             D                     G 
obrátím jinam pozornost 
        Emi                     A 
když budeš chtít třeba spát 
                      G     D 
ohled budu brát 
 
Chci tě respektovat 
tvé hranice ctít 
hezky se k tobě chovat 
a ničím ti neškodit 
 
R: A když pak řekneš “dost” 
obrátím jinam pozornost 
když budeš chtít třeba spát 
                      G    Gmi     D 
ohled budu brát 
 
 
 
 
 



 
SAMOSTATNOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Pavla Přibylová 
 
C 
Moje paže silné jsou, 
hodně toho unesou 
Dmi                     G 
sám si budu postel stlát, 
Dmi                        G 
sám si umím chleba namazat 
 
           C                        G 
R: Podívej se, co už znám, 
    C                                G 
tohle všechno zvládnu sám, 
Ami           D         G 
i když občas nevím jak, 
Ami                       G 
zeptám se a vím to pak 
 
I když nejsem dospělý, 
poradím si s úkoly, 
samostatný já už jsem, 
o trochu víc každý den 
 
R: Podívej se… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEBEDŮVĚRA 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 

B                         
Důvěra v sebe je vnitřní síla 
F 
z úspěchů malých se narodila 
Eb 
přede a vrní jak malé kotě 
Gmi                     F 
hravé a smělé je v nejistotě 
 
       B           
R: sebedůvěra je plná jistoty 
F 
že zvládnu všechny trampoty 
Eb                                      Gmi 
že dokážu všechno, co mě čeká 
Eb            F        B 
že mě nic nepoleká 
 
Věřím si třeba, když skáču z výšky 
věřím si, když hážu na cíl šišky 
věřím si, když mám jít někam sám 
já důvěru sám v sebe mám 
 
R: Sebedůvěra…. 
 
Na laně napnutém nad skalami 
hlasitě volám “Tu jsem mami!” 
s důvěrou v sebe na druhou stranu 
pomalu dojdu obejmout mámu 
 
R: Sebedůvěra…. 

 
SEBEKÁZEŇ 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
předehra, mezihry plus rap: D  Hmi  E   A 
       
     D                  Hmi 
R: Když se ráno probudím 
E                     A 
hned si zuby vyčistím 
D                   Hmi 
učešu se hřebenem 
E      A                   D 
sebekázní začnu den 
 
Každý den si plním si své úkoly 
když jsem doma nebo jdu do školy 
udělám vše, co mám na seznamu 
jako bych byl z rodu supermanů 
 
R: Když se… 
 
Vím taky co je to imunita 
a rozumím proč je důležitá 
chci zdravě jíst a včas chodit spát 
cvičením sám sebe posilovat 
 
R: Když se… 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEBELÁSKA 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová 
 
Cis 
V postýlce navečer 
Fmi 
když sám usínám 
Fis 
mám chvilku pro sebe 
                              Eb 
na svůj den vzpomínám 
Cis 
přijímám chyby 
Fmi 
a to se mi líbí 
Fis 
a moje přednosti 
                    Gis 
dělají mi radosti 
 
    Cis 
R: /:Mít rád sám sebe 
Fmi 
jako nebe je nebem 
Fis 
já jsem já, bez výhrad 
                                Gis 
mám se ráda, mám se rád:/ 
                                 Cis 
mám se ráda, mám se rád 
 
 
 
 

 
 
I ranní probuzení 
když objeví se svět 
není k zahození 
dnes vykvetu jak květ 
obejmu mámu 
ona mě pohladí 
a dřív než vstanu 
na svůj den se naladím 
 
R: Mít rád… 

Dohra: 

       Fis                  Cis 

Mám se ráda, mám se rád 

        Fis                   Cis 

mám se ráda, mám se rád…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEBEÚCTA 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
G                                              C 
K sobě se obracím, v klidu a zpříma 
Emi                            C            G 
vidím ten plamínek, co ve mě dřímá 
G                                         C 
plamínek úcty v srdci mě hřeje 
Emi                        C            G 
svítí mi na cestu, hezky se směje 
 
      Ami            D 
R: /: Srdce své otvírám 
Ami              D 
a v sebeúctě mám 
        G 
sám sebe:/ 
 
Plamínek úcty, co k sobě chovám 
zapálím v sobě den za dnem a znova 
a tak se pokorně sám sobě klaním 
s úctou a láskou žít to je mým přáním 
 
R: /: Srdce své… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SILNÁ VŮLE 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
Fmi               Eb 
Silná je vůle bojovníka 
Cis              Fmi 
když čelí nepříteli 
Fmi               Eb 
stojí a nikam neutíká 
Cis                           Fmi 
i když by jeho nohy chtěly 
 
Fmi               Eb 
Silná je vůle mořeplavců 
Cis                                Fmi 
když jim větry dují do plachet 
Fmi               Eb 
nebojí se ani křiku dravců 
Cis                                 Gis 
a plují za horizont stále vpřed 
 
Gis                           Bmi 
Silná je vůle malého kluka 
Gmi                          Eb 
když nechce se mu uklízet 
Gis                           Bmi 
přesto se zvedne jeho ruka 
Gmi                          Eb 
a nemusí ho nikdo pobízet 
 
 
 
 
 

 
SPOLEHLIVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Veronika Kernová 
 
H           
Jaká je váha mého slova? 
Co vše se v jednom slibu schová? 
               Fis 
Na to je jediná odpověď 
                        H         E        H 
co slíbím, to vykonám hned teď 
 
    E 
R: V nás je ta síla sliby dodržet 
Gismi 
a tvořit spolehlivý svět 
Cis7 
kde se na sebe můžem spolehnout 
Fis 
a večer s důvěrou ulehnout 
 
Když se zavážu ve jménu slibu 
bylo by smutné udělat chybu 
a slib svůj nikdy nesplnit 
mezi lháře se zařadit 
 
R: V nás je… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPRAVEDLNOST   

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
Hmi             G                Fis 
Na miskách vah pečlivě vážím 
Hmi             G                Fis 
kde je toho míň a nebo víc 
D                               A 
určit to pravdivě se snažím 
G                             Fis 
a nepřehlédnout nic navíc 
 
            G 
R: Pravda není jedna 
          Hmi 
názorů bývá víc 
              G 
kdo spravedlivě jedná 
    A         Hmi 
vidí rub i líc 
 
Oběma stranám dávat šanci 
naslouchat bez nadržování 
vidět i když je tma jako v ranci 
kam se moje váha naklání 
 
R: Pravda… 
 
Kdo pravdu hledá ten dobře ví 
že někdy trochu se skrývá 
najde ji jen člověk spravedlivý 
tak to po staletí bývá 
 
R: Pravda… 



 
STAROSTLIVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Kateřina Pokorná 
 
D 
Starosta je města velký pán 
Hmi            A               G         
a stará se o něj každý den 
Emi            Hmi         A 
vytvořil si starostlivý plán 
G               A              D 
aby se tu dobře žilo všem 
 
Pan doktor se o nás postará 
s angínou a rýmou za ním jdem 
sestřička je jeho podpora 
se svým starostlivým úsměvem 
 
Maminka se stará každý den 
nakoupí, vypere, uvaří 
my jí s tátou rádi pomůžem 
společně se nám to podaří 
 
Postarám se o všechno, co mám 
o svůj domov, taky o věci 
o své tělo starostlivě dbám 
taky o miláčky zvířecí 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŠTĚDROST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Pavla Přibylová 
 
B                                 Ebmaj7 
Kdo štědrost ve svém srdci chová 
B                              C 
s ostatními se rád rozdělí 
Eb       F             Dmi     Gmi 
dávání je radost opravdová 
Eb                           F           B 
štědrost je znakem králů, příteli 
 
Svatý Martin rozdělil se o plášť 
s žebrákem, který se zimou třás 
na zemi totiž nežijeme zvlášť 
a pro štědrost je vždycky vhodný čas 
 
Kdo dá ochotně kus svého druhým 
netrápí se tím, že má teď míň 
ten udělá radost lidem mnohým 
zachová se štědře, to já vím 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRPĚLIVOST 
Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Kateřina Pokorná 
 
Cmi        Fmi            Gmi        Cmi 
Vteřiny si šlapou to své známé tik tak tik 
Cmi        Fmi            Gmi        Cmi 
něco trvá jenom chvíli, něco jenom mžik 
B                     Cmi 
hodit kámen do rybníka 
B                     Cmi 
umazat rukávy trika 
                       Fmi 
nebo slíznout kapku mlíka, 
Gmi           Cmi 
tik tak tik tak tik 
 
     Eb 
R: Jiné věci trvají zas dýl 
   B 
chtějí, abys trpělivý byl 
    Eb 
trpělivost někdy těžká je 
          B 
/: kdo si počká:/  
        G            Cmi 
/: sám nad sebou:/  vyhraje 
 
Vteřiny si šlapou to své známé tik tak tik  
trpělivost není kouzlo, ani žádný  trik 
vystát frontu u doktorky 
čekat na vánoční dárky 
mámě navléknout korálky 
tik tak tik tak tik 
 
R: Tyhle věci… 



TVOŘIVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Kateřina Pokorná 
 
 C          G             Ami G 
 
Ami                                  F 
Tvořivost je nových věcí proud 
G                                        C 
který lidem z hloubi srdce tryská 
nápady když necháme ven plout 
nápadité věci člověk získá 
  
      C          G             Ami G 
R: Nová píseň, nový rým 
   C         G          Ami G 
nový obraz, nový film 
  C           G           A 
nový způsob řešení 
Dmi               G 
to je tvůrčí myšlení 
 
I zvířata jsou hezky tvořivá 
když pavouci svoje sítě tkají 
venku ptačí zpěv se ozývá 
bobři z nových hrází radost mají 
 
R: Nová píseň … 
 
Tvořivost nás v srdci potěší 
přináší nám pocit naplnění 
vynálezy náš svět vylepší 
s tvořivostí nikdy nuda není 
 
R: Nová píseň … 
 

UPŘÍMNOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Veronika Kernová 
 
C                      F       C 
R: Co na srdci, to na jazyku 
C                       F                  Ami 
vždyť to chce jenom trochu cviku 
Dmi                           G 
dávat slovům volný proud 
Dmi                            G 
A řekou upřímnosti plout 
 
Jak ti říct, když mi něco vadí 
obavy mě k mlčení svádí 
jak jen ta správná věta zní 
co upřímně do světa poletí 
 
R: Co na srdci … 
 
A jak mám říct, co bych si moc přál 
abys pro mě třeba udělal 
s odvahou nechat slova jít 
abys mě mohl chápat líp 
 
R: Co na srdci … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĚRNOST   

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Veronika Kernová 
 
B                      
Psí srdce tluče pro pána 
C               F 
čeká jej věrně od rána 
Eb             F          Gmi       
potěší ho láskou psovitou 
Eb              F             B 
pozdraví ho packou zvednutou 
 
      C                       F 
R: Pevné je pouto věrnosti 
       C                       F 
pramení z velké blízkosti 
 
Věrná je láska ženicha 
dojetím skoro nedýchá 
když vedle nevěsty stojí 
prsten je navždycky spojí 
 
R: Pevné je … 
 
Věrný přítel bojovníka 
z bitvy nikdy neutíká 
věrně mu po boku stojí 
společně zvítězí v boji 
 
R: Pevné … 
 
 
 
 
 



VLASTENECTVÍ 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Mirek Hanuš, Jana Haková, 
Veronika Kernová 
 

G 
Praotec Čech přišel až sem 
                D7 
až na vrchol hory Říp 
G 
a založil naši českou zem 
                 D7 
aby se Čechům žilo líp 
 

                     C                         G 
R: Svobodná zem svobodně dýchá 
              D                     G   G7 
má úcta k ní hluboce tichá 
               C                       G 
ten dávný sen sníme i dneska 
                  D  D7             G 
vzdávám ti dík země má česká 
 
Králové vládli po mnoho let 
koruna česká má váhu 
Karel IV. na trůn si sed 
zvelebil matičku Prahu 
 
R: Svobodná zem … 
 
Ta naše vlast vznikala staletí 
krásná plodná země 
jak to všechno v čase letí 
teď kousek z ní je ve mně 
 
R: Svobodná zem … 

 
VYTRVALOST   

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
E               A          E 
Vytrvale rostou stromy 
E               A           E 
vytrvalé známe slony 
Cismi               
/:vytrvalí jsou i medvědi 
A                              H 
stovky kilometrů nachodí:/ 
 
Než vysokou věž postavím 
trochu se možná unavím 
/:vytrvale kostky přikládám 
pak tu poslední nahoru dám:/ 
 
Než naučím se knížky číst 
nebo rýži hůlkama jíst 
/:chci dosáhnout úspěchu 
vytrvalost je mi ku prospěchu:/ 
 
Dlouhých tratí se nechci bát 
nechci se v nesnázích vzdát 
/:já se vytrvale snažím dál 
do cíle chci dojít jako král:/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VZÁJEMNOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková, Kateřina Pokorná 
 
G    
C                              G 
Každý z nás dokáže něco líp 
Ami                            G  D 
do vínku něco je nám dáno 
C                               G 
můžeme se spolu doplnit 
F                             D 
a společně půjde to samo 
 
Vzájemnost tu dobře z rodiny znám 
táta vše spraví, my uklízíme 
máma dobré jídlo vaří nám 
užitek nám všem z toho plyne 
 
Vzájemná pomoc se vždycky hodí 
protože na nic nejsme sami 
ve třídě to taky tak chodí 
vzájemná podpora mezi námi 
 
Jeden rád pohádky předčítá 
druhý nás všechny rozesměje 
třetí body při hře počítá 
F                              G 
ve třídě vzájemnost žije 
 
 
 
 
 
 



ZODPOVĚDNOST   

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
    Cis 
R: Je to jednoduché - zodpovědný být 
starat se o věci, s nimiž chci žít 
Fis                 Gis              Cis 
a nebát se své chyby napravit 
 
Eb                           Gis 

Starám se o pejska, kterého mám 
Eb                           Gis 
dávám mu každý den jíst a pít 
Eb                           Gis 
vstávat brzy ráno neváhám 
Eb                           Gis 
a zodpovědně ho vyvenčit 
 
R: 
Je to jednoduché … 
 
Nemám strach sám sobě přiznat 
když něco nechtěně pokazím 
hlavní je umět hned poznat 
jak se svou chybou naložím 
 
R: Je to jednoduché … 
 
Cítím zodpovědnost k planetě 
na které jsem se narodil 
odpad třídím svědomitě 
nikdy bych svou zemi nezradil 
 
R: Je to jednoduché … 

ZVÍDAVOST 

Hudba: Kateřina Pokorná 
Text: Jana Haková 
 
Gis 
V hlavě otazníky nosím 
Cis                 Gis 
a odpovědi hledám 
Gis 
ukažte mi je prosím 
Cis                   Gis Gis7 
rád je k sobě skládám 
 
Cis 
Jak je to jen možné 
že kámen k zemi padá 
Gis      
jak na dráze oběžné 
            Eb7 
planet drží celá řada 
 
Proč vaří voda v hrnci 
když oheň pod ním plane 
proč štěkají srnci 
když lákají své laně* 
 
Co dělá auta motor 
a jak ovládá kola 
jak loví aligátor 
a k čemu je pokora 
 

Proč lidé někdy brečí 
a jak se rodí smích 
proč v kostele se klečí 
a co je to ten hřích 

 
 
Kdo o svět se zajímá 
zvídavost v sobě má 
den otázkou začíná 
a zvídavě se ptá 
 

V hlavě otazníky nosím 
a odpovědi hledám... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Až po nahrání písniček ve studiu 
jsme zjistili, že srnci lákají srny, ne 
laně. Ty láká jelen. Rým je to krásný, 
ale nepravdivý. Omlouváme se. 
Jejich štěkání se nazývá bekání. 


