
 

  

 

 

  

 

 

 

 

CD kniha Ukolébavky 
Nejkrásnější světové i české ukolébavky 

po téměř dvouletém intenzivním úsilí spatřila světlo světa naše nová dětská 

publikace Ukolébavky. Je to charitativní projekt, který je ohlasem na volání rodičů 

po klasických ukolébavkách, popěvcích, pohádkách. Knížka obsahuje výběr těch 

nejkrásnějších českých a světových ukolébavek. Lidových, klasických, 

ale i moderních a novodobých. 

Naše Ukolébavky jsou výjimečné. Tím, že mimo jejich český překlad nabízí také 

texty v jejich původním znění v anglickém, německém nebo francouzském jazyce. 

Každou ukolébavku provází jednoduchá notová úprava pro jakýkoliv hudební 

nástroj (i hračku), který máte doma, a tak si můžete s dětmi zahrát a zazpívat 

sami. Součástí knížky je i CD s ukolébavkami v zajímavém hudebním aranžmá. 

A navíc, v knížce najdete překrásné ilustrace dětí z mateřské a základní 

umělecké školy. 

 

 

  



 

 

SUMMERTIME, 

Z muzikálu Peggy a Bess 

 

Summertime, and the livin' is easy 

The fish are jumping, and the cotton is high 

Oh, your daddy's rich, and your ma's good looking 

So, hush, little baby, don't cry.  

  

 

 

Twinkle, twinkle, little star. 

Jane Taylor 

 

Twinkle, twinkle, little star. 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star. 

How I wonder what you are. 

   

   

 

 

Připravili jsme pro vás malou hudební ochutnávku. Pusťte si ukolébavku Dobrú noc na Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=IrW-nxfx6QA 

 

 

 

 

Pro koho je knížečka určena 

 Pro rodiče, kteří chtějí svým dětem zpívat nebo je hudebně vzdělávat 
 Pro kohokoliv jako vhodný dárek dětem k svátku, narozeninám, Vánocům apod. 
 A samozřejmě zejména všem malým dětem 

Cena jedné knížky je 159 Kč. 

Peníze, které budou vybrány, bychom chtěli věnovat na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. 
Přejme knížečce, aby měla co největší úspěch a mohla tak pomoct tam, kde je to nejvíce 
potřeba.  
Máte-li zájem si Ukolébavky objednat, napište mi prosím na zuzsel@centrum.cz  

nebo volejte +420 733 761 764. 

   

 

Příjemnou zábavu nebo dobrou noc vám přeje Zuzka Selčanová. 
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