
O Weinachtsdachs 

 

O Weinachtsdachs, O Weinachtsdachs, 

wie shön sind deine Pfoten! 

Du graust nicht nur 

zur Sommerzeit, 

Nein auch im Winter, wenn es schneit. 

O Weinachtsdachs, O Weinachtsdachs, 

wie shön sind deine Pfoten! 

 

O Weinachtsdachs, O Weinachtsdachs, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

Ein Tier von dir mich hoch erfreut! 

O Weinachtsdachs, O Weinachtsdachs, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

  



Nesem Vám jezevce 

 

Nesem vám jezevce pokloňte se. 

Jezevec je svatý pozor dejte. 

Neste ho hrdě a opěvujte. 

Neste ho hrdě a opěvujte. 

Oslavujte! 

 

Jezevec se zjevil u brány školy. 

On je náš spasitel z dávné doby. 

Uctívejte ho a obdivujete. 

Uctívejte ho a obdivujete. 

Našeho jezevce! 

 

 

Narodil se jezevec 

 

Narodil se jezevec, veselme se 

na saních přijel k nám na svět, radujme se 

z řádu obratlého, z rodu jezevčího 

nám, nám narodil se. 

 

Je idolem nás všech, veselme se 

pro něho se radujme, radujme se 

z řádu obratlého, z rodu jezevčího 

nám, nám narodil se 

  



Hej Karle 

 

Hej, Karle, 

vstaň rychle, 

vzhlédni k obloze, 

a spatříš jezevce, 

sáně uhlídáš, 

v tento roční čas. 

 

Všechno je hned jasnější, 

jezevec už přichází, 

andělé pěj gloria, 

jasnější je i škola, 

Jezevec už přichází, 

 za školou ozývá se zpěv. 

Dětem znějí hlasy sladce jako med, 

rozléhá se zpěv. 

 

Slyším za školou průvod 

také hlasitý dupot.  

 

Ejhle! Slyšíš? 

Karle, slyšíš? 

Tancování, libé hraní,  

o jezevci, krásně pějí. 

Honem vstaň, Karle, 

prohlédni rychle! 

  



Štěstí, zdraví, pokoj svatý 

 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, 

nejprv panu učiteli pak našim žákům. 

Zdaleka se pravíme, jezevce vám neseme, 

Jezevec přiletěl sem k vám z chodby rozlehlé. 

 

Pěkně Prosím, poslouchejte, nesmíme tu zdržovat. 

Ještě musíme na chodbu s jezevcem zpívat. 

Jezevec je posvátný, na duchu je bohatý, 

Pro něho se budem dále rádi radovat. 

  



Christmas badger 

 

Down on the sidewalk, everybody pauses 

Out comes the Christmas badger boss. 

Up to the house with lots of toys 

All for the Christmas joys. 

 

Ou, Ou, Ou. 

Who wouldn’t go? 

 

Up to the schooltop 

Stomp, stomp, stomp. 

 

Down through the deep snow with toys he goes. 

First come the stocking in a row 

Filled with goodies top to toe. 

The to the tree old Badger springs 

To place the present that he brings. 

 

Ou, Ou, Ou. 

Who wouldn’t go? 

 

Up to the schooltop 

Stomp, stomp, stomp. 

 

Down through the deep snow with toys he goes. 

Everything delivered from his sack 

Badger has a mushroom snack. 

Back to the forest on the way 

At the night he goes away. 


