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ja ar!aao aajnanAiň Šlacha, vlaatat SlacMa &aaž̂  
taSciho atudia íráadBova donu v hchotca. Kaadna tetič v 
áStchía acuhevu chlapaa. Hatht ja ti provina to, ta aapo- 
uKváa etaaSaai 'prvai dív^ druhá divhâ  âtdcg p?o 
ana totiS určitý varS aMa říhat aa n ě k t e r á  dív- 
ha,, ala práv! jea ta jadna určitá *=- například aê Lv hol
čičky která aâ ca jit h večeři, cASe říkAt prěy$ jem 
ta baculatá, aapoaadad éSacnS alacá divácká a 
Sa^cu dětakoa iántaaii a Izveaci hRié tâ  hte-
rá aaa atála alobi a ca aái aa naaoho slabit,, přeteče 
ja tah dětaká a aanoařa jai A jaaaaja ea $%a. á jieá 
varča aMa říhat jaa ta aabe jécaá, Stihlá divena, kte
rá aá tah jaaa# hláaah a ̂ acaja ea BStuška., A přeteče 
u aáa ̂ aadSla v trávě* hviíka, aaěaili jasta Hrubínovu 
Janičku na hviíku.

E-y& SEEMANNOVÍ
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.ssáséĚ

Začíná Sáta sama na scáaě až do verio 
"^.čSdyi jo krásný don!"

Matup všech děti na, scénu, seskupí se kala* Bály, 
ta pokračuji.

Sšti sa vessou ga rsco, zatočí so. Zastaví so v pg&- 
bruhu.
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Traatičok Hrubím

Běta Na jaře, když kveta sad„ 
na světě je každý rád9 
včelky, housátka, 
děti, kuřátka, 
motýli i ptáci9 
i ti poškoláeip 
ti se teprv budou hwát 
na sluníčko ven " 
na sv^tš je ^eždý rád, 
když je krásný dee.

Já mám jafa ámjradšji: 
s veselými písněmi 
ptáci nebe roznášejí 
po lidech i po zemi.

Zdá se mi, že s nimi létám 
a že kroužím oblohou ° 
děti, tolik modré je tam9 
že ji roznést nemohau.

Zuzka Voní kvítí, 
barvy svítí, 
poj&, sestřičko, ven, 
slunce z trávy
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& - smáčí všechny děti

Malá Maraáka se postaví trocha před dšti a mluví 
*sa kluka"

Běta vyběhne s hoafa dšti a rozpaž it-ává, děti s*g 
snaží schovávat se, aby *na ně nepadlo".

0 Bšti, do^r# don!

jak ae dívá 
listím do zahrad.

O NezMesd. nám,

gi hrát.

Maruška Otloukej se, piší&lk&;,,, 
rozkoukej se, fialko,,

otloukej se, proutí z vrby 
až mne v botách nohy svrbí,

ažaž abych běhal bos 
a pískal si jako kos.

Běta Kdo přeběhne první kláda, 
ten dostane míč, 
a ten vzadu, a ten vzadu 
musí z lesa pryč,
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*3^34* ____________________________________

Poslední slabika - Weami víckrát mezi děti - padne 
na Rvu,
ta sn postaví před děti a oznamuje jim*

Vaří s*g&aa ság je pryč* opakuji pa ni ještě jednou váeeh 
my děti. Vezmou a# za ruoe a natočí se, když aa zaetavi, 
aiadi Rva uprostřed micko

*** á ^

Rva

Jiřina

Zuzka

----------------------- _ František gř!3bin

a ten, kdo § té klády sletí, 
nesmi víckrát mezi děti !
Táta včera na venku 
našel první sněženku, 
vedle petrklíč, 
zima už je pryč.
Trávo, trávo, jak jsi sladká, 
pro kůzlátka, pro housátka, 
a co šíávy pro včeličky 
přichystaly jeteličky !
V trávě sedí Evička.
Kdyby byla lehoučká, 
jistě by ji travička 
unesla jak pavoučka.
Trávě však to nevadí, 
ona už si poradí, 
a když vstane Evička, 
vstane i ta travička.
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teésář

Zra #e připojí k dětem, z jejich středu ae oddělí 
Haruika

Mapaš vybíhá na předscéau a "trhá pampelišky" " tudy, 
a ještě tady, a tady jie taky jedna - a fouká á* 

nich.

e

Jiřina

Eva

Maruška
o

Maruška

o

Jiřina

. - , . - . . Praatišok Hrubin

Poj3 k večeři, Evičko, 
pdj3 už, nebo umřeš hlady 
podívej se, sluníčko 
už zapadá za zahrady !
Půjdu, ale nerada -
Jak bych mohla umřít hlady ?
Když sluníčko zapadá, 
celý svět je z čokolády !
-Dobré jitro, kytičky !
-Dobré jitro, maličký ! ;i
Co máš dneska na prácí ?
-To co ptáci zpěváci : ''
mámě budu jako kosi 
zpívat celý den.
-My ji budem z ranní rosy 
vonět do oken.
Pampelišek plná louka 
a náš Vítek do nich fouká, 
kolem všude bílo. , , ̂ ^
Snad tu nesnažilo ?
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Bva satáhao MaraŠku meziostatní dšti.

Mhz* těchto verč& BvA zpozoruj ma pratš sluníčko. 
Opotřně, aby aeulatšlo, a ním paoda jdo ao zdváio- 
Aýa prstíčkem, divá as ma nš a oznámí dštom

3Íí.;.

. -r4 -

Slmaíčko sedadtečné !

Jajnnila

Věra

Jiřina

Kdepak í To náš malý smíšek 
fouká jako čtyři 
a z těch bílých pampelišek 
odletuje eašyří.
Fouká, fouká, oči mhouří 
jako vláček v bílém kouři 
v chmýří ae nám ztratí 
za vysokou tratí.
Kopretina, kopretina, 
všeohmy stejné, každá jiná.
Fouká větřík, v louce tráva 
pod větříkem polehává.
Kopretiny se však smějí, 
tančí s ním a dovádějí,
dokud neodletí jinam, 
k jiným bílým kopretinám.

Eva Sluníčko sedmitečné !



scénář

Někdo hadi w z i  děti míč /vždycky jsem to udělala sama, 
aby dopadl k Evě/. Eva jej zvedne a ptá se *Si jsi, 
aiči ?9

Ostatní děti ěd^ovidaji v krabu kolem Evy, drží se za 
ruce m teči se, Eva sl pohazuje míčem, pak jej odhodí.

Děti se rozestoupí, Zuzanka vezme Magda za ruku a "běží* 
s mi k pot&Ska.
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I^antišek Hrubím

0 Jedna tečka, druhá tečka, 
Vítek čeká na dědečka.

Eva
Třetí, čtvrtá, pátá, 
let, beruško zlatá í

0 Šestá tečka, sedmá tečka - 
lítej,broučka, dokolečka !

Eva čí jsi, míči ?
0 Teš už ničí, 

teš je všech,
jako motýl, jako vítr 
ve vlasech !

Zuz!pa Bárko, poběž, dej mi ručku 
at jsme bzze u potůčku, 
vždyt tam máme 
dobrá známé, 
slunce, vedu, Barunko !

Magda AŠ se s vodou uvítáme,
zavoláme
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Vyatwpi Eva, hlásí :

Přiběhne k ni Běta. . - ^

E^a a Bětm si steupmeu k ae^Č sády,) ostatní děti as skrčí. 
tiáiaaeE se k sebě. protože fouká vítr.

Bodnou si k sobě zády " s dAUti upadnou.

Děti sovesseu ga ruoe. chodí v py-tasa dokoěa ?a říkají 
verše. stále zryehluji

Zastaví se„ sprásknou ra#e a pokračáaji v ehúsl nm 
dráhou stranu.
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uličkaEsa Když oo namvačímo
hrajema si ^  jablíčka. 

Běta -Já jsou hnědá kožené !
Eva -Já panenské červené !

o Vítr třese stromem,
schovejme se honem ! 
Tiskneme se k sobě, 
Třes,větřičkn, třes ! 

Béta+Eva Už letíme obě
na zelenou mez.

Eva Jedno hnědé kožené
Běta a to druhé červené.
o Halí, běli, haliky,

kočky vaří knedlíky,
z mléka a mouky 
a mňoukají - mňouky,
krájejí housky 
na malinké kousky.



*S*BÉL
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Eva ukáže do středa kruhu m vykřikne *my8 !*, všechny 
se rozběhnou, ne daleko, střídavě říkají verše o myšce.

?A'3ír ?. 
í *-í;iÍM'Ufí; - '.ř.
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Halí, běli, halila, 
koíata se těšila,
pozvala pejska, 
ie si hlâ r stejská,
hafy, hafy, hafy, 
že ma dají taky.
Halí, běli, haliky, 
kočky všecko spálily.

Eva,
pak všichni Myš !!!!
Zazka Kde je myška, tam je kočka,

běží kočka, běží myš. 
Myslíš si, že kočka počká, 
až ji, myško, sníš ?

Věra Copak je, Miládko,
když usne keíátko, 
copak je z kosátka ?

Magda Chlupatá hromádka.
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Dští krmi slepičky

Napadne je něco jiného — Jiřinka Já návrh, 
dšti hned souhlasí.

Dšti se sesednoa kolem Zazanky a Jiřinky a střídavě 
vypráví Zazanka a Jiřinka, dšti doplňuji sborem.

František H r*in

o Pipipip - aa, pipipipipi H!
Jarmila Sterá s našich slepiček 

viděla, až měsíček?
Běta Ani jedna - když se šeří, 

až jeoa dávné pe večeři, 
když vy, hvšsdy,svítíte, 
api až jako zabitéo

Jiřina Hrajeme ai na pohádko -
0 na pohádka o řepě !
Jiřina DSdek řepa nasadil, 

a pele se posadil,
če^al, čekal, 
mráz ho lekal, 
sluníčka se bál, 
dešti jenem lál.

0 Bez večeře, bez éběda 
čeká dědeček.

Zuzana Najednou se hlína zvedá, 
reste kopeček.
"Bábo, roste řepa !"

19



363ají bbžéá nm áalM
^Bza3c^s&áíeamna#u
SagáA S^í^e OA -áAÍŽÍ

^Qřtacu se v řade za sobsaí, kra pokračuje, m$ se
skupinka svalí ^  zem.

Jiřině "Prosím tě, co vidíš?**
Zuzana "Bábo, což jsi slepé?"
Jiřina "Dědku, ty -jRŠ šidíš r

Zuzana Zavolali vnučku,
Jiřina vnučka pejska,
Zuzana pejsek kočku,
Jiřina kočka myš.

0 Chytli se a čekají, 
septy, šepty, šeptají - 
neslyšíš?

0 Myšce byla dlouhá chvíle 
hopsala si rozpustile, 
trhla kočkou, 
kočka pejskem, 
pejsek vnučkou, 
vnučka bábou, 
bába dědinám -

Běta dědek prázdné ruce měl, 
nikoho se nedržel,

0 udělali bác ...



přidají
Věra vyakoči & ssS je ae 
ostatní děti se ae smíchem

Děti se postaví do skupinky na předsedán a v kombinaci 
sela a sboru konči verši o mamince.

Věra Kopeček se ještě chvěje p
jak ae pod nim krtek sm&jo.

Jiřina Od hřibátka, do poupátka 
všichni víme, kdo je matka. 
Bolem jarem voní svět,

o ty jai jabloň a my kvšt.

Jiřina Stejně letos jako loni 
kvete jabloň za jabloni.

0 Jednou zbude, matičko, 
po tom jaru jablíčko.

Jiřina Jablíčko si jádra chová, 
z jádra vyroste tu znova 
jabloň - máma, na ni květ,

0 aby voněl celý svět.
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