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1. Bůh má tě rád (C dur, D dur, E dur) 
C    F                   C      G 
Bůh má tě rád, já mám tě rád, tak by to mělo být. 

C    F                   C  G               C 
Bůh má tě rád, já mám tě rád, tak by to mělo být. 
 
 
 

2. Můj Bůh je větší 
D     D     D     A 
   Můj Bůh je větší nežli hory, On má moc nad všemi tvory, On zná více, nežli já už znám.

    
 

         Em            Em    Em               A  D 
Můj Bůh je nejvěrnější přítel, září víc než tisíc světel, On je širší nežli oceán. 

         G   D             Hmi         Em           A     D 
Můj Bůh je jako slunce jasný, nad poklady vzácný, já to vím, že právě tebe zná. 

        G         D  Hmi              Em         A        D 

Můj Bůh ví to, co včera bylo, ví i to, co zítra bude, vím, že On mě ve své péči má! 
 
 
 

3. Kdo je králem džungle 
F 

Kdo je králem džungle? HU-HU 
          C 

Kdo králem vody? BUBLA, BUBLA, BUBLA 
C 
Kdo je králem vesmíru? 

    F 

A kdo je králem mým? ŘEKNU VÁM TO: 
   C 

J E Ž Í Š  -  On je králem mým! 
       F

 

On je králem vesmíru, džungle i vody! BUBLA, BUBLA, BUBLA, ŽBLUŇK!!! 
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4. Kdo stvořil 
     A          E   A

 

1. Kdo stvořil třpytící se hvězdy, třpytící se hvězdy, třpytící se hvězdy? 
A      D       E        A

 

Kdo stvořil třpytící se hvězdy? Náš Otec Bůh! 
 
2.  … veselé opičky 
3. … velikánské slony 
4. … létající ptáčky 
5. … svišticí se hady 
6. … vlnící se moře 
7. … dupající koně 
8. … hopsající srnky 
9. … píchající ježky 
10. … celou naši zemi 
11. … tebe, jeho i mne 
12. Bůh stvořil /všechny sloky/… Bůh stvořil celou naši zemi, tebe, jeho, mne! 
 
 
 

5. Viděl jsi toho muže 
       D               Em      A    D    G D 

/: Viděl jsi toho muže z Nazareta? Chtěl tudy projít a navštívit tvé srdce – Ježíš! :/ 
           D        Em        A       D

 

Ano, tluče na tvé srdce a chce dovnitř pozván být, chce být s tebou pospolu, chlebem, vínem 

     
G  D       D         Em               A             D  G   D

 

tě podělit. Touží, otevři své srdce, by vejít moh Slávy Král! Život nový, věčný rád dá ti Ježíš! 
 
 
 

6. Láska Kristova 
F         C             F 

Láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak nádherná, 
C             F

 

láska nádherná! 
F            C         F 

Vysoká je, že ji nepřejdeš, hluboká je, že ji neprojdeš, široká je, že neunikneš, 
C             F

 

láska nádherná! 

  



5 

7. Nade mnou, vedle mne 
D             D7       G              A         D                 D7         G                D

 

Nade mnou, vedle mne, každý den, je se mnou Pán. Nade mnou, vedle mne, každý den nikdy  
A  D 

nejsem sám.
 

G   D      A             D    G      D     A  D
 

Pondělí, úterý, středa – Pán Bůh se mnou je! Čtvrtek, pátek, sobota i neděle. 
 

8. Boží zbroj 
E        H7               E

 

Na hlavu dám si přilbu spasení a obrním se spravedlností, 
E             H7          E

 

pravda ta bude stále pásem mým a evangelium mým obutím. 
E       H7            E     A  H7

 

Pán Bůh nás na cesty dobře vyzbrojil, dal nám do rukou štít i meč! 
E          H7               E

 

Štítem víry se vždycky ubráním, meč Slova Božího ochrání mne též. 
E      A     E           A   E

 

Jsem v plné zbroji, už se nebojím! 
E          Fis

 

Na cestě s Pánem svým dál směle kráčet smím, 
E     H7    E

 

jsem v plné zbroji. 
 

9. Byl malý chlapec 
D          A

 

Byl malý chlapec David a ten měl malý prak. 
D     A  A7

 

Ten malý chlapec David znal zpěv, žil v modlitbách. 
D          D7             G

 

Ten malý chlapec David z malého potůčku 
D          A   A7      D

 

vzal do své malé mošny pět malých oblázků. 
    G    D     

 

A jeden z nich dal do praku a prak svůj roztočil 
    A             D

 

a jeden z nich dal do praku a prak svůj roztočil 
   D7  G

 

a roztočil a roztočil a prak svůj roztočil 
    D         A     D

 

a oblázek vyletěl do vzduchu a obr se svalil. 
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10. Muž moudrý 
  E     H

 

1.  Muž moudrý stavěl dům svůj na skále. 
            H               E

 

 Muž moudrý stavěl dům svůj na skále. 
            E               H

 

 Muž moudrý stavěl dům svůj na skále. 
H            E

 

a pak přišel prudký déšť. 
 
           E            H

 

Déšť padal a voda stoupala. 
           H           E

 

Déšť padal a voda stoupala. 
           E            H

 

Déšť padal a voda stoupala. 
H   H7             E

 

dům na skále pevně stál! 
 
 
2. /: Muž blázen stavěl dům svůj na skále :/ 3x 
a pak přišel prudký déšť. 
/: Déšť padal a voda stoupala :/ 3x 
dům na písku sebrala. 
 
 
3. /: Svůj postav dům na Pánu Ježíši :/ 3x 
dům tvůj bude pevně stát. 
Své požehnání On sešle nám, 
své modlitby my vyšleme tam,  
své požehnání On sešle nám. 
Dům náš bude pevně stát! 
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11. Ať jsi velký nebo malý 
           G       Em   G       Em G      Em       Am

 

Ať jsi velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. 
           C        D          Am D   Am D G

 

Ať jsi tlustý nebo hubený, nebo akorát, Bůh tě má rád. 
             G  G7   C                   Am

 

On tě miluje, když se těšíš, tě miluje, když brečíš, 
      Am                                D           D7

 

tě miluje, když si hraješ, tě miluje, když spíš. 
 
           G         Em   G       Em  

Je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš: 
Am    D          G        Em      

 

Bůh tě má rád, tak vzdej Mu chválu! 
Am    D          G        C    G  C       G        C  G

 

Bůh tě má rád, i tebe, i tebe, i tebe, i tebe, i mne! 
 
 
 

12. a) Hlava, ramena, kolena 
F     C7   F

 

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, 
F      C7          F

 

hlava, ramena, kolena, palce, chválí Ježíše! 
 
 

12. b) Hlava, ramena, kolena 
F     C7   F

 

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, 
F      C7           F

 

hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. 
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13. Děti v Africe 
         C      F        G7       C   F  G7   C

   

1. /: Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty. :/ 
             G              C   F   G    C

   

Ref.:  Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí:  /: Haleluja, hosana tancujem, 
C          F          G     C  

  

Ježíše Pána milujem! :/ 
 
2. /: Děti ve Finsku maj zmrzlý nosy, sáně jim tahaj sobi a losi. :/  
3. /: Děti v New Yorku, když mají školu, svačí na dvorku sendvič a kolu. :/ 
4. /: Děti v Mexiku maj černý vlasy, baští papriku a ananasy. :/ 
5. /: Děti ze Sydney při tělocviku, skáčou s klokany v trenkách a triku. :/ 
6. /:Děti v Japonsku maj šikmý oči, pouští si draky a tamagoči. :/ 
7. /: Český dětičky nemají moře, znají slepičky, skáčou po dvoře. :/ 
 
 

14. Kdybych já byl indián 
     D        G

 

1. Kdybych já byl indián s lasem, s lukem bych si hrál, 
D                A

 

dobře jezdil na koni, pozoroval bizony. 
D                G

 

Pumy, vlka se nebál, každou stopu dobře znal. 
         A          D

 

Teď chválím Tebe, Pane, že stvořils´ i mne, 
G    D             A

 

jó, stvořils´ i mne! 
 
            D        

 

Ref.:  Neboť srdces´ mi dal, i úsměv i žal. 
D       

Ježíše mám, teda proč bych se bál? 
         A          D         G                    D

 

Tak chválím Tebe, Pane, že stvořils´ i mne, jó, stvořils´ i mne! 
 
2.  Na té naší planetě život věru pestrý je. 
Vše to Pán Bůh stvořil nám – ví to už i indián. 
Prérií se prohání, ničeho se nebojí. 
Teď chválím Tebe, Pane že stvořils´i mne, jó, stvořils´i mne! 
 
3. Černoch, běloch, indián, se všemi má Ježíš plán: 
chce, by každý šťastný byl, radostně a v lásce žil. 
V Bibli se Jej učím znát, věrně Jej chci poslouchat. 
Teď chválím Tebe, Pane, že stvořils´i mne,  
jó, stvořils´i mne! 
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15. Kdybych já byl motýlkem 

 
     A          D  
1. Kdybych já byl motýlkem, tak děkoval bych za křidýlka. 
    A          E 
A kdybych já byl ptáčetem, tak zazpíval bych nad světem. 
     A                          A7       D

 

A kdybych v moři rybou byl, jen šplouchal bych se a vodu bych pil, 
          E          D            E  A

 

teď chválím Tebe, Pane, že stvořils i mne. 
 
 
           A          

 

Ref.: Neboť srdce jsi mi dal a úsměv i žal, 
D            
Ježíše mám, a teda proč bych se bál, 
        E           D            E  A 
teď chválím Tebe, Pane, že stvořils i mne. 
 
 
2. Kdybych třeba slonem byl, 
svůj chobot zved a zatroubil. 
A kdybych třeba klokanem byl, 
tak hopsal bych, a tak bych žil. 
A kdybych třeba byl chobotnice, 
tak zajásal bych, že mám rukou více, 
teď chválím Tebe, Pane, že stvořils i mne. 
 
 
3. Krokodýl kdybych byl sám, 
širokým úsměvem bych se smál, 
a žirafou kdyby mne určil Pán, 
tak díval bych se v šíř a v dál. 
A pštrosem kdybych měl se stát, 
tak nemusel by se mi nikdo smát, 
teď chválím Tebe, Pane, že stvořils i mne. 
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16. V zeleném háječku 
       D         A            D                                    A                     D  

 

1. V zeleném háječku seděla kukačka (kuku). Z vysokého smrčku kukala na špačka. 
     A              D    

 

Kuku, kuku, ku-ků-ku-ru-ku-ku ku-ku. 
          A             D    

 

Kuku, kuku, ku-ků-ku-ru-ku-ku. 
 
2. Po cestě kráčel šedivý osel (íá). Žvýkaje bodlák takto k sobě děl: 
Íá, íá, íá, íá, íá, íá, íá, íá, íá, íá, íá. 
 
3. Po cestě kráčel dlouhonohý čáp (klap klap). Do každé louže jednou nohou šláp. 
Klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, 
klap, klap, klap, klap, klap. 
 
4. Na kraji rybníčka seděla rosnička (kvak kvak). A jak stoupal tlak, tak kvakala jen tak: 
Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, 
kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. 
 
5. Náš Pán Bůh stvořil celou naši zem. My za zvířátka pěkně děkujem. 
Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. 
 

17. Na obloze visí mrak 
     C             G7   C               G7    C     F        C                  F          C 

1. Na obloze visí mrak, ten je tlustý asi tak. Plno, plno sněhu nese, vysype ho tuhle v lese, aby  
            G7       C                    G7      C       

měly na zimu všechny stromy peřinu. 
 
 
2. Zmrzla voda v potoce, už jsou tady Vánoce! Děkujeme za spasení, za Kristovo narození, 
děkujeme za tu zvěst, že náš Pán Bůh Láska jest! 
 

18. Moje malé světélko 
     C                   C7  F       C   G

 

1. Moje malé světélko, chci, aby svítilo. Moje malé světélko, chci, aby svítilo. Svítilo, svítilo,  
         C 

 

svítilo. 
 
2. /: Nikdo mi ho nevezme, chci, aby svítilo. :/ Svítilo, svítilo, svítilo. 
3. /: Nedám na něj nádobu, chci, aby svítilo. :/ Svítilo, svítilo, svítilo. 
4. /: Ďábel mi ho nezhasne, chci, aby svítilo. :/ Svítilo, svítilo, svítilo. 
5. /: Všude, i v …, chci, aby svítilo. :/ Svítilo, svítilo, svítilo. 
6.= 1. 
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19. Když máš radost 
      F               C 

Když máš radost a víš o tom (zatleskej, zadupej, zamávej, zatoč se, poskoč si, křič ahoj). 
      C7               F 

Když máš radost a víš o tom (zatleskej, zadupej, zamávej, zatoč se, poskoč si, křič ahoj).   
      B                 F              Dmi

 

Když máš radost a víš o tom, pověz nám to aspoň potom. 
       Gm  C7              F

 

Když máš radost a víš o tom (zatleskej, zadupej, zamávej, zatoč se, poskoč si, křič ahoj). 
 

 

20. My dáme ruku sem 
           F                       C

 

1. My dáme ruku sem, my dáme ruku tam, my dáme ruku sem a pak s ní zatřesem. 
     C                      F

 

A uděláme roky, koky rotaci, ať máme legraci. 
F      C  F     C  F     C   F

 

Jó, roky, koky, jó, roky, koky, ať máme legraci. 
 
2. My dáme nohu sem, … 
3. My dáme jazyk sem, … 
4. My dáme břicho sem, … 
5. My dáme zadek sem, … 
6. My dáme hlavu sem, … 


