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chlapec 1:
Já su malý žáček, zpívám jako vtáček.
Ešče bych lépe zpíval, bych žemličky s medem jídal.
Ale já nemám hlasu, jídávám s olejem kašu.

dívka1:
Já su malá (své jméno [3 slabiky), chcu byt Kristova panenka.
Ráda do kostela chodím, Pánu Bohu se tam modlím.

dívka 2:
Já su malá (své jméno [3 slabiky), vyletěla sem z komínka.
Ludé sa mňa polekali, na kolena poklekali.
Ludé se mňa nelekajte, na kolena neklekajte.

další chlapci či dívky:
O, Kriste králi milý, my jsme žáci malí.
Víme o tobě Pane, žes přišel za nama z nebe.
Sestoupils za nama dolů, abys tu byl s námi spolu.

všichni:
Proto my děti z Nivničky, jsme tvoje malé ovečky
a tobě zpívati budem, až na věky věků, amen.

JÁ SU MALÝ ŽÁČEK

Pec sa nám bělí, koláčů není.
Už je tomu tak, dajte nám paták.

Hrnek od hrachu, to je do strachu.
Už je tomu tak, dajte nám paták.

Fazole trochu, [to nerad] nebo [nerada] zobuzobu.
Už je tomu tak, dajte nám paták.

A pecen chleba, toho nám třeba.
Už je tomu tak, dajte nám paták.

Hrnek od kaše, to je už naše.
Už je tomu tak, dajte nám paták.

PEC SA NÁM BĚLÍ

Koleda, koleda, Ščěpáne,
co to neseš ve žbáně?

Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.

Psi se na mně sběhli,
koledu ně snědli.

Ten rychtářův nejvíc,
roztrhál ně střevíc.

Ten súsedúv také,
roškubál ně gatě.

A ten malý ušatý,
ten ňa kúsl do paty.

KOLEDA, ŠTĚPÁNE

Co mně dáte,
to veznu.

Třeba trochu kaše,
šak je všecko vaše.

Třeba trochu krupice,
pro ty naše slepice.

Třeba ten rohlíček,
mám naňho pytlíček.

Třeba pecen chleba,
šak je ho potřeba.

Třeba starú krávu,
veznu ju na káru.

Třeba zlaté tele,
pichnu do kabele.

Třeba malú bělku,
mám na ňu kabelku.

Vzhůru, vzhůru, pastuškové, povím vám,
že se nám už narodil Kristus Pán.

Zajděme si tú uličkú ke dvoru,
zazpívejme tú pěsničku o Bohu.

Včera se nám milý Pán Bůh narodíl,
dneskaj s nama po koledě už chodíl.

VZHŮRU, VZHŮRU, PASTUŠKOVÉ

Aneta
Kročilová:

Tereza
Šalušková:

Vendula 
Pochylová:

A. Adéla Pavlíčková:
B. Tereza Čubíková:

A. Klára Machalíková:
B. Sára Šimoníková:

A. Petr Matějíček:
B. Vojtěch Jankůj:

A my jsme děti z Kuřátka

VŠICHNI:

NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE…
Na Vánoce 
dlúhé noce, 
nepřeletí křepelice. 
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Za stodolú vrána skáče, 
děvča pera šaty plače.

Pacholek na dvoře mlátí, 
celý sa od zimy tratí. 

A my všeci pod peřinú, 
Mikuláš, aj, s Kateřinú. 
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