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úprava pro sbor (pro třídu) dle nahrávky mp3 

 

 
1. sloka 

 
     Co je malé, to je hezké, každému  se   lí - bí,       malá očka, drobná ouška, zu-by zatím chy - bí. 
2. sloka 

 
       Co je malé, to je hezké, říká se a je to tak, třebas škrábne nebo kousne, v zubech má jen malý tlak. 

Refrén:        

 
Kočka ta má koťata,       koza zase kůzlata,       fena mívá štěňata     a     sova sů-va-ta. 

Morče mnohá morčata,   ryba rodí rybata,     a kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa. 

 
3. sloka 

 
     Co je malé, to je hezké, každému  se   lí - bí,       malá očka, drobná ouška, zu-by zatím chy - bí. 
4. sloka 

 
Co je malé to je hezké a může se pochovat,  mláďata my známe mnohá, můžem vám je jme-no  -  vat. 
Refrén:    

 
Kočka ta má koťata,       koza zase kůzlata,       fena mívá štěňata     a     sova sů-va-ta. 

Morče mnohá morčata,   ryba rodí rybata, a kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa. 
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Kočka ta má koťata,       koza zase kůzlata,       fena mívá štěňata     a     sova sů-va-ta. 

 
               Má - me      rá - di      mlá – ďa - ta,              he - bká     jsou  a       chlu  -  pa  -  tá 

 

 
          Morče mnohá morčata,   ryba rodí   rybata, a kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa. 

 
               Po – dr  -  bat   se        ne  -  cha - jí,             vždy  ra – dost - ně       bě  -  ha  -  jí. 

 

 
        A kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa.     A kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa. 

 
        A kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa.     A kdo chce mít blešata, ten ať si koupí psa. 

 

 
       A kdo chce mít blešata,                    ať si   kou-pí psa.      

 
      A kdo chce mít blešata,                     ať si   kou-pí psa.      


