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Žž Aa
Á – písmenko pro tebe.
Anděl letí do nebe.
Andělka mu štěstí přála
a šátečkem zamávala,
aby neulét
a vrátil se zpět.

Bb
Bačkory, bačkory, bačkorata.
Báby nosí paraplata.
Bude-li bouřka,
třesky, plesky,
budou jimi strašit blesky.

Cc
Copak nevíš, maličká?
Cukrů volá hrdlička.
Cukrů, cukrů, zjasni tváře.
Cukrů, jako od cukráře.
Cukrů, nesu pochoutku.
Cukrů, cukr v kornoutku.

Čč
Čert sedí na silnici,
čáry, máry, čaruje.
Čeňka chytil za čepici,
Čeněk bručí, hudruje.
Čerte, čerte, čertíku,
černá kočka na mlíku.
Čaruj, čaruj, vyčaruj mi
čokoládu z perníku.

Dd
Dědku, dědku, dědku,
dej nám rychle něco k snědku!
Dneska v naší troubě straší!
Dej nám třeba horkou kaši!
Dobrá kaše na mlíku, 
dej třeba kus rohlíku.

Ee
Evo, Edo, Emílie,
Elišce se líbí E.
E se kroutí jako vlnka,
Eva oči má jak srnka,
Eda jako krajíc,
Emička jak zajíc.

Ff
Fičí, fouká fujavice.
Filip vyšel na zajíce.
Fí, bum, střílí ve mžiku,
flintu má z půlky rohlíku.

Gg
Gusto, Gusto, Gustíku,
G je jak půl preclíku!
Guma jako křížala,
G je tenká žížala.

Hh
Hele, Hele, Helena.
Honza honí jelena.
Hanka křičí, hambatá,
honí, honí housata.



CHch
Chocholouš má chocholku,
chodí, capá po dvorku.
Chodí, capá, zamyšlený,
chlév že je dnes uzamčený.
Chodí, capá, cap, cap, cap,
chodí s hladem spát.

Ii
I je jako tenký vlásek,
i je hlásek skřivánka.
i je něžný konipásek.
Ivo, Ivan, Ivanka.

Jj
Janku, Janku od verpánku,
jaro letí s křídlem vánku.
Jaro, jívy, jahody,
vzhůru, Janku, na hody.

Kk
Krátce k ránu v koutě rynku
kohout cvičí půlhodinku.
Křičí, křičí kykyryký,
krákory, krákory, 
začněte s cviky!
Křičí: Kde jsou žížaly?
Kozy nám je sežraly!

Ll
Lilie a kopretiny
léto kouzlí na trávníčku. 
Ludvík dostal, že je líný,
lískovicí na sedničku.

Mm
Malujeme malovánky, 
modrou barvou nebe,
modrou barvou nejkrásnější
maminko jen tebe.

Nn
Náš Jirka zná divy,
našel čtyři slívy.
Našel čtyři pecky,
naseje je všecky.
Na jaře, na jaře,
náš Jirka ukáže,
naráz jako hrom
naroste mu strom.

Oo
Oči, oči, očka,
Olgu honí kočka,
Ondřeje zas ovce
od Hlohovce z kopce.
Otu žene zajíc,
okousal mu krajíc.

Pp
Posvícení, posvícení,
pekáč voní po stavení.
Pepík volá z vrátek:
Haló, haló, haló, haló,
pekáč slaví svátek.

Rr
Rak si vyšel do světa,
roztahuje klepeta.
Ryby kolem brousí.
Roztahuje, roztahuje,
roztahuje...  Copak?
Vousy!

Řř
Řekni, řekni, řekl táta:
řeka plyne, řeka chvátá.
Řekni, řekni: řeřicha,
řeka plyne do ticha.
Řekni, řekni: Řehoři, Řehoři,
řekou plují zlatí úhoři.

Ss
Slimák leze pomalu
sedl si na almaru.
Sedl si tam na bobek,
slídil, co by na zoubek.
Slídil, slídil, čtveračil.
Salátek by postačil.

Šš
Šnečku, šnečku šišatý,
širák máš až na paty.
Šouráš se tu mezi ploty,
švec ti ušil špatné boty.
Šelma švícko za to může,
šil je asi z líné kůže.

Tt
Tiše, tiše, naší Ančí
tužka po papíře tančí.
Tančí Anče k potěše,
tak, jako koza na střeše.

Uu
Ucháč, ucho, ušatec.
Už je nás tu plná pec!
Uličníci z celé školy,
už sedíme nad úkoly.
Ouvej, ouvej, ouvej!
Už říkáme, na mou duši,
uši jenom oslu sluší!

Vv
Vašek chytil vrabce,
vrabce má už v kapse.
Vyběhl s ním na ulici,
vrabec ulít nohavicí.
Vašek slzy stírá,
v gatích byla díra!

Zz
Zuzka, Zuzka, zubatice,
zuby má dva a nic více.
Zuzka, Zuzka Havlíků
zuby má jak z perníku.

Žž
Žabák si hrál na hasiče,
žízeň vodou hasil v břiše.
Žáby, báby, žbluňky, kuňky,
žabák vypil čtyři tůňky.
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